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 ۹ هس دا تام ولعء

 قدنتسهحفض ېه هدنامز نع شه یا ا
 وب طقف ؛ یدقج هلوا بکرت لوصح ر مظعم نیهتسیا « ڭم رت وک
 یر یه ندرل عاشوا هلع ءانب : یدشر زمسناکما یتح لکشم قوح

 كالبج هل اه یا ىلا :یدنوط لور هروک هنس وهو فک یدنک

 هتنزرظ « ماردولهم » یسک - .یدزی نر اف

 .یدژاب رامارد ینسلف هدیسمیک «رلسهس یک را یسمک «یدلوکود
 نیمز رب دعاسم قراقس یناشاع لک هدیدراصعا یسا رلکشامور

 . روثنم ك « سفامود ردناسکلا » هنیرژوا نیمز وا و رایدالرمضاح

 . یدلوا مق یرلمارد یعاعحا « ییبقح

 نوزوا یارهاظت یدو نابز یا تلخ ز ط یسقت

 تاعفلاحم قوح ء هدهدصوصخ وب . زلکد كجمدیا حاضیا نوزوا

 لحم هلروص ندع ناه هد راک فلتحم « و « نو ک هدوحو

 كج هلس هلدبا فداصت هنیرلهنوع هدراتابدا نوئو نوکو ردفا

 عیابط «یناداع . رددوحح وم یراجذ وعا کحطم یو۶ ضعإ

 عوضوم یهبعاهجا لئاسم قاط رب یتح « نەدیا هارا ینهصوصخ

 هدناببدا یه راسهب نالو لح تروص ررب هرانوا كرهدیا حب
 تاداع ۀکحضم یک یفیدلوا ندیکسا هدرایدهعوق نوکوب . رددوجوم
 عاما .ردهدقملوا ت2 عوض وم یر كنابح . لکد تالک و

 . روقشح هادا هجاس هلتسل ودم رب دیازتم اهاد نوک ره رلس هس

 ىجا ودا فسأتلامم یدا عونرب نالاق دلورتم كلا هدزعاسدا

 شاوا منام کوا یتیهام لزمیدا لماکت « زعرشاصم و تابح زرط

 . ردشماشا لفاغ ندشدوجوم كيش رب هبو هجرل رصع نعابدا و

 «اشاب اض . لاک قمان .ارکوص ندددحت رود نایالسشاب هلا یسانت
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 ا وک تاجا كلا ء یخ كراتوا یدافوج
 هب ر وصت كە رات هرود 9 نوو هدرلرا صعب .یدن ووا ر وصل

 . هدودح دعا و ی كت هان اه رلت و نولو 2 ردهدقم ولوا یداصت

 . یدتآ ناما يدرس را ضاف 6وا و یدرق یتسهقلظمو

 كلوا ؛ رزکب هبانب رب ییطنم هلماع هلاه قالق هدسنارف

 رب وصا هلتقشح و حوضو یاسح هدرلرب قوحر و ۰ یسهعل دی تارثات

 ر چبه « قراف فصو لصا كئوا طقف . زاماتولوا راکنا ییدتبا

 هدنروص یعاد كراهنحص فلت و لللست نایالوا رادللخ هلهج و
 یلح هدنسادّسا دارا اا : ردراو 29 نی اعاد دو رد هم هل رلبا

 سر هروک کوا عیاقو نوویو « رونوف هانروا هلم رب بولطم

 ۰ یتح .ریلیدیا فذح تالبصفت نوتوب نالوا یجنابی بهععو .رونولوا
 .زاملفارب هلس یرلزبا هدشن هدرلرب قوحر هکیلیدیا فذح ردقوا

 صعب ىلا مزال نوا هیلصا هعقو و 10 و رخ زکلا ندح رات

 ی روح تعباتم هةن هم دعاوق ماطر هد هناهر هلون 2 لک رلدش

 كنحورزسنا رفنالوا نوتفم هبیتطنمحوضو و تعطق . ردیهیدب كب

 : ر دع تیام یمهمر و تسهام و لکش ر هاب + هاشاع

 < نوا هسرءهدبا قباطت زدق4 هنحور رسلارف اشاغ رب لوف

 یروصت رب زسکنر و حطس . صقا قاحا كتققح و كناح

 ن زا رلکشامور ی راف E قاساا و هتشا . ردم دن ینحالوا

 هلازا یرارودح وا قرااب لععلاسکعرب در قو وع یحزوقود

E, ی 

 یر ی

 یر عاش اشا كسشامور .رلیدامالوا قق وماما هد هس رلیدهت سا كجا

 3 هدشن هب هحا س تسا رس وا قراقس یرادودح 6 یرلءدعاو ادتا

 قمروف ا ر مش و يوم نا طاتن نا" نو فق و زا
 مدت
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 ev هدا تامولعم

 هدنراسهسمو یدک یرابا اهاد هریسکش» ا ارخ ّوم ۰ یدلاق قداص 0

 روثنم هدهسنارف . یدالشاب هغعالل وق قرال وا جوز یزتن هلا مظن ۱

 . ردشلوا هدرصع یدب نوا قجنآ یمامقیج هیاشاع ةن هارارتا

 نوا < هدهسپا. شعرآ اعاد یسهلغ زن ءدرصع ی رب نوا ا

 هبا كراکحضم « موظنم هدایز ابهاد ككراهلاه هدرصع یزوقود

 . ردشلا یمکح لما ر انداع یمالوا روثنم هدایز اهاد

 فاتخمیزرط هبا هدنساننا یراهرود لماکت بفاعتم اک
 بک سم ندرارصنع فلت « هناه داتا یکسا رولا رالکش

 كونو كا یسهاغ هک یدروسولوا ییلت هدنزرط بل ی e مسج

 قلخ دوخای ندح را نوحما كيو .یدا كما نما فیعید رات ۰

 رونا قر ا 1 یهنانام رهف تهام ندرهاسفا عیاش هدنسارآ

 اهن قاط رب نایااوا یس هقالع هلیا هلصا هعقو هنفارطا كلوا
 هبقالخا تابحاصم یتح < رارروصت « راعرت جوزم هلبقیسوم «راهعقو

 تما ههعفو لصا راتاو , یدروعولوا جم و عح هبف_سلق و 1

 نوجا كما ريس هد ر هوراس ران وا کن وح ؛ ما

 كما ری رظانم فیطا « كمهلکید قیسوم ر اک « لک

 دزور هدنصوصخ ه نکف لئاش هدزار یک كمششیا رارمش ك (

 . یدرلو وردک هلبدصقم كما نيمطن یهشفانم قوذ یرلکدتیا 7

 كن همقمقح تابح هنوک ندوک هاه هد را هوا و ارب اسا

 پیکر یهللاه هلبا رابتعا و .ردشمرسوک یدادمتسا قلوا ی کس ۱

 ر, دوخاب هعفو كل ر کلا هداروا : یدش هلنکد ز رصاسع نەدا

 لشثع میاقو "هلساس رب نوتوب یک ینیدلوا هدناح « لکد هعقو چاق

 بدیددع صاخا ییا لر نر یا
1 ۱ ۱۷ 



 هدا تامولعم ۲۳۹

 هدیشن یزرط اشاع هک رویلیشالک | یبا كب ندنالیصفت وب هتشیا
 عج هدنسفن هدیرارصنع داع هنسیکیا ریارب هلقلریا ندناتساد و

 یک ناتساد رب یتبط یرایش نالوا صاخ هیهدشن یب : روییدپا
 او هنیسهف ورق وه كوا هلع اج . رولبا لق و ریوصت

 ارکوص ییا ندعون یا رکید و هدن-هرود رب رخوم كنیدا لماکت

 زا اتاع هدتکلع مد ز ریلسهدیا مکح هنکیدلک هدوحو

 ممعآ انع و سوم یتح « دبلق « یرامعم « مسر هداروا نوجا

 رک ذ و « هدعدق نانو نالوا یطو كلبا ءاشاع : ردلالوا شما

 اهاد كنهللسم طقف . یدروسولو قرالوا جوزع هلرصانع زمکیدتبا

 هاماکت رب مهم 2 رس غامد نوحما قلو دوحو bk . یسویعود

 . هدنشآ كوا و كرتشم هلتعسط تابح ادّسا : ردمزال یسالاق ضورعم

 كاردا یفلراو یدنک هیرش تیدوجوم نانولو رخ و دیقال
 رادربخ ندنشیدپاب رفس و طقف « هعفد یجنکیا « ارکوص ندکدتبا
 هب هع ورم تشهو یهعا درحم لندن دوج وم 1 ندنش یدنک «قرالوا

 ۰ رد هماساشب راق

 هایمان « 1چل ۱ههنفانو هکحضم و هاه » هحیلشاب اشاع

 زرط کیا یربآ زرط ییاوب هدرلنایبدا فلت طقف .رولیریا هبییا
 لامهتسسا مظن اقلطم ہداشام ندنکسا .ردشمالآ یلاح هنایعاش

 شام قاط رب :ردشمشکهد هدعاق ون ارخّوم « نکیا هدکلدیا

 كمل هديا ریوصت هدنروصر, یتقح اهاد ینابح هدنراسهب «یراررحم

 موظنم نەدا هلازا یتیاشم هلا تابح ًارظن هنیرارکف « هلیدصقم
 رالویناسسا ادخا ییلوتروق ندمظن هدرهللاه . رد راشم رب دلاق یهدافا

 « اغهوود بول » یسوناشاع رومشم دلا كناسابسا هدهسرایدتنا هب رحم
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 « یحراخ » یک یززط « ناتساد» هدنامز نع < اک تن او

 یقط نو یتهامرپ «یضا «یلخاد » یک یزرط هد شلو «یقافا

 ؛ یلیدیالشت و ریوصت هجراخ تابح هدهداشاع « یک یندلواهدناتساد

 « رب زر دیالناحاهاد هان وا را رظن داره دیار وصت هلنع تادح وا طقف

 یذو رم اهاد قراتولوا عیرست یرایضعب ۰ فذخ راهعقو ضیمپ

 هدايزلا یراسیو اشاع هدرانامز یسا . رولوئوف هلکشرب تاح

 تاح ؛ یدیسهبارا كنهحور تاصارتحا « لئاسم نەدا لاغشا

 « روقهد هر هداعلایلع « هوحرحرب « هطساورب نوجا كلوب هج راخ

 < زالب وط یهبج راخ علاقو سیوناشام . یدریلیدیا لامعتسا هدنس هباتم

 نکررتسوک هز, یصاخشا یفیدلا ندنابحو « رهدیا فیثکتو عج
 هدیتاردق :یرامکج ی هدنفح زانوا تاید تور 8

Eكاما یا تقو زمغید وفوا یاشام را رب رب + رولوا  

 یهدنقح رانوا «ندنسهلارا زرط كلررح «هدنسهقرا یراتعذو یعسط

 ناتساد اشاع هلبا راتعا و هتشيا . زرولوا شیرک وا ی رارظن هطقن

 . لی ندنزرط
 هیءدیشن « هدتهج رب رکید ناربیآ هدنزرط ناتساد ییدا عونوب

 فرص هدنرارعش زادر هدنشنر . ردبسها صصخ عقوم ر مهم

 ینیداشای « یشدراقح هبه سبپوناشاع طقف ؟ رهدیارت یدصخش

 رب هداشاع هن هدلاح ییدلوا هلو ؛ یتالقاص هدنساقرا هاراتصخش

 هارلهلسو فلتخم راتصخیش فلتخوا هکنوح .رونولو یتهام هدشت

 ,راردروبح هکمرتسوک ی رلهسف تالباع یدنک کما تاسح راهظا



 د تار ول ۲۵ ء

 ةو هجا كن یدا عون وب هل هناشیدنایغو هناشیدنا دوخ

 ا یاب ا وکو ردوا
 « هتقالخاو هند تاسح « یهلا قشع « یتشع تلم « یتحم ا
 هللزرط هدشن ینالوشو تاحفص یهانتمان لنمهللخاد تابح هصالخ

 یفغیدلوا یسهدارا نوز كنوق رب رشلا قوفام . ردهدقع ولوا هدافا

 .ردقوح كي رلتلحانم هصاخاب هدنردشن كيهعدق ماوقا نهدیا سح

E۳ لات ز تانولمم وتریو هدف  
 ووت ردت وک العا كي ینکجهلسالوا فاشکنا رهظم هدطحمرب

 یراح تابح كارتشا ینیدلوا بلا كنهدرف تاسح لصان راناتساد

 بلاغ فاح دارفا سکعلاب هراهدشن « هسشلک هدوجو هدرلر

 هدرارودو نام یدنازاق تمیقو تعسو كيهللخاد تابح « ییدلک

 قوجو لوا ندر ره کلب كنیزرط هدشن هدقرش . ردشعا قرت
 محت . ردءدکلکیرلبا ندنوب فرص یسهّا روهظ هدنروصرب قالراپ

 نوتوب هکلب تح س یرلهدیآ عیدب كا كنتایبدا یناع هللا یتایبدا
 < رلتعن « راناحاتم <« رلهدصق « رالزع . ردرلهدىشن - یرللوصحم

 روثنمو موظنم ییدربتک هدوجو كناسدا ییا و هصالخ « راقرش

 یک یرلباتک رات . ریرتسوک ىتىھام هدشن راثآ مومعلاب ناه

 تالوصحم نهدیا باما یبالوا زئاح یتهامر یصخش رغو ققافا

 یدلوا هدنزرط هدست ررب ادا ندشاب هلا كه دا

 . رولوا شمقح هن ادم یک دلنصاعدم ييراقو . هسرولو وشود

 دد هت هدر هاهحو ینح هلشالک ۲ یا كب هلیققدت كزعایدا رات

 1 . ردصنط تیاف یسفرتو كتورط



 Yor هبدا تامولعم

 یزرط هدشن نوجا یتیدلوا هلو .رټالک | یرانوا هتشیا یزرط:

 . ردرمش لک رب کا او ا
 تاققدن هدنقح یسهیدا تالوصح كهمادتبا و هعدق ماوقا

 تابثا یغیدلوا هدیشن كنیدا عون یا لا « رانانولو هدهقب"

 كن هحور لغاوع قوحر هنداح و :رلر هديا د رسلئالد قوجر نوجا

 : ردنب دوخ هدانلاقّوف راناسنا كلا .ردهدکكک هعوقو هدنرثأت تحت

 هدنوحمآ كيوو كعا هدافا ی راسح ی دنک لیوا ند: شنه ران وا

 نمدنا رارکتت یر . رارتسیا قعاللوق هدتماقم هطساو رب یناسل

 رب « یمیدب لکشرب کوا هلی كما رارکت الثم یماج رب ۰ ییهلک رب
 راح رط رادهحشار ولود هارلرکا وک و راکنر . ریلسهر و یتیهام هدشن

 یا رکج اچو را قوجوح ر قافوا نامالو و دارا

 لمزوک « خوا» ینوهس . نامز ینیدالاقاب كيهلک رب نیدصز
 رب ام ی یی دب لکش هم رم ۰ رهدیا هدافا هاب راز ویس ۰ ! كم هلک

 هلراهلصاف مظتنم یل وب ندتیظوظحم طرف قوجوچ طقف ؛ ردلکد
 لکشرپ هنیزوس « هسریریو صوصخ كنها رب اکوا « رالشاب هدارکت

 هتشبا . رولوا شمریتک هدوجو قرش رب ینمی ۰ شما اطعا یمیدپ
 یني راهدسشن كليا نەديا هدافا یرللا و رورس كتهمادتا ماوقا

 . زامانولوا دع یلقرف اهد ندنککغوجوج وب هلتمومع « رابقرش
 بوسنم هموقرب ندمتم كا هلبا هدشنوا هلبرابتعا هساسا تبهام طقف
 . ردقو قرف رب چیه هدنسارآ یسهموظنم رب هلرعاشرپ

 هدشن نالوا كد یسهدافا نوزوم كرادکنها و عیسو سحرب

 .ردنشمهلشینک ۰ شا لماکت هللا یسیموم لماکت كتیرشب یزرط
 تاسح « لکد یسهجراخ تاحفص كب ههجراخ تابح شاواب شاواپ



 ندا تارام ۲ ۲

 تا, نیم ی انشا لصا كی زوط « ناتساد د « نالوا

 هدهلوا راصعا . رد شا ندوب یماع ولو دوحوم هدرله وق نر

 یرلکدربتک هدوجو راناتساد فاطر هارطروت نه تابخرب یعمحت

 .ردیک شمالاق یثرب چیه ندرلنوا هزر فسأتلاعم ریاربهلغلوا ققح

 ییحوصخ ی هدز اقشاب ندنناسقلت یعومع و كنیززط ناتنناپ

 یا « یاسدا یارس» : هرو هرصتح تامولعم هدنقح یلولدم

 «ناتساد» هدنناسدا كرلعدن ۰ ككراعف « كرلدقاب زمغدالبوط هد |

 تالوصح فرص .ردلکد دوجومیثرچنه هدنتلآ مانوبیح «یزرط
 یسهطباررب زا كب هلتتاح ققح كالم «نالوا ترابع ندهصخش
 نلیدبا دع لوضح رب یلمو یصخش نیغ هدئاسدا قسالقوا نانولوب

 ناسا ۰ ردت تیاغ یباماللوا دوجوح فن یزرط « ناتساد و

 < هسرولوا كجابدیا هطاحا هلال تالصف نایریو یرب ندیراقو
 و و لس هب « یسودرف همانهش » « هاب « حبس تاقلعم » كرب نع

 . رلشالک | ینحاسانولوا قالطا « ناتساد » «هلسملع ناونع

۳ 

 رب یصخشریغ هلماع یهبجراخ تایحلضان ناتساد س. ریش
 كن هللخادتابح سکعلابهدیزرطهدنشن < هسرهدیا رز وتو لشه دنر وص
 ساسحاوریوصت هدنروطرب یا «.یصخش لماع ینسهفلتخم تاحفص

 « ژلدیا لاها هلروضرب شه هدنزرط هدششن هبجزاخ تانح . رلیا

 هنخراخ تابح راکشعنص « قرالوا لقرف نووسسو ندناتساد طقف
 رش حور . یشیلاح هفعالک | یرلزیا یتیدقار هدنحور كنسام هلبا

 ی سا رم رس یک ساق یر . هدشن هسشهروک ییدلوت كناسح یکه هدنناع ره هلراشکهدج راخ
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 ل لیژریو» ییعاش نيتال روہشم « هدیعول رب یجنج وا ها راز تاو

 زسنارف هک ردرارلا شلزاب ادد یراناتساد سا« یکی« ده« »
 ی« دامرن ا » هارهبوو الم یرانادتماد ىکا ناف لا

 ی« راصعا هناسفا » كن وغ وه روته و « ی « رادنهش» ل « ناسروناش»

 ‹ یی « هکحضم یهلا» كن « هتناد» یرغاش نالاتا . ردندعوتوا
 ضعب ك« نوتلسم » یرعاش زلکنا « ك « سان » : ك« تسوییرآ »

 كرلناتساد عونوب . ریلس اب ولوا دادعت مدناسمو هدیرارا یلاتساد

 . ردبیدب ینجایالوا تیمها زاح ردقرلناتساد عون یجنکیاو یجب

 هروک هققدت بابرا ضعب نءهدا ققدت یلماکت ىدا كتيرشپ

 زبلکنا .ردللوصحم كاماکت رودرپ رخۇم اتتسن « یزرط « ناتساد »

 را ودا ىرلىي-سەرپ یژولویسوس « رسا » یریهش مکح

 هدهعیدق راعشا نوجما عابتا هنسهلماکت تاساسا یدنک « هدنفورعم

 هدنتسهام « هدشن » هد هسرولیوس یخیدنلو هد كرلرصنع یناتساد

 اهاد یبا بقت یوا كنیژرظ نا و )و
 ندا دص هداعلا ىلع كي هبح راخ تابحو ندهطسب تاشسح .ردصسط

 نهدیا اوتحا یرلسح هناتسردوخ یک صارتحا و قشع قرایال اب

 یحنکیا : بقامتم یراق رش نالا توا ر با یا یا
 E رلنارحم < رالادح فلت هدهرودو تیرشپ .رلک هرودرب

 یرلدرف نقاب قوج زآ هنیرکیدکی ینعب هنانکسشت راتیلم « راهنیدم
 رلناتساد هتسشيا : رالشاب هکمریو كرتشم حور رب هرلنوا قرایالیوط

  ۹  E ۱ Vee Eا نا یا 2

 6 ييدتسا ز زعل و سده كتعاح ی , ردسهدافا لاو رشم حاد

 ع وضوم هراناتسادوارلهعقو مهمدوخای رامدآ لو وب ینردنالپ وطهنفا رطا
 راح یەانامرهقو هاد تسهام ر كرلناتساد هتتفیا ۹ رودیا لکیت 3



 ۱ هدا تامولعم ۸ شم

 « نوعاط » ر نالوا امرفمکح هدنسودروا نانو « دالیا »

 < ردلعفنم ه «نونم اغا » لارق « نوللوا » دوم : رالشاب هاب وصت

 « نون اه رد یر ندنرلهبهار دوم و لارف کنوح

 یسهربسا ك« لا » نامرهق ویو ارکوص ندقدقارب یهبهار

 برح ندنلاعفا لاک «لشا » هرزوا كيوب ؛ ریل | ی« سن هزل را

 اقشاب نوا رللنانویوب طقف . ریلیکحت هتیرپداح كرەديا كر یتسهن

 هراتیتفوم یکی نوک یه رانمشد هجنلیکج «لیثآ » هکنوچ ؛ ردتفآ رب
 4 لا » نوا یلقفوک هارح نارگک ا نارددقل وا راقم

 یتسود یراخال تیاهن طقف « زالوا یربثأت كرلاجر نلیدیا
 هک تامه .راللوبیتوا هنر یدنک « رولوایضار هکمریو «« لقو راپ »

 « روتفهه » یاوور « لقورتای» : راترآ هدر كج هل.ک | راتک الف

 قترآ . ردشمشود هنلا نمشد یرلحالس كره دیا لتف ندفرط

 ا نایب 0ا اف الما ههتسرذدا كو
 ی دنسج ۶ وه ندک درو دل ون ی« روتفهه» هدر 4 را

 اکودوس هلضغ لاک هدنفارطا كرش قرایالغاب هنسابارآ رفظرب

 او تا رک نیا ابرد راجا تیا ۰... روز هیت

 ! ریرهتسوک یانج واع كمربو کوا یدنح نالوا رثأتم هدنسخراق

 هدرنا هاشو نلیدیا دع یو صع حدب كا كنەهرىشب تامدا

 علب اهاد ندوب هداقا تردف ء ردناناحو یک هلماع تار وصت

 < یتکالف نوعاط « را ضعب هصاخحاب . نمیرتسوک قرالوا

 هلبا راستعارع رهن یکیفداصت هقاموردنآ یهجوز هاروتقهه
 . رد سل اما



 یخ نا تا ی ناف تاب کی ف ۳ یخ تر

 ۲ ٩ ها ناموس

 كئر دوخاب رلرعاش . ردسکعم كن الداحم و تابراح ن نلیدیا وا ا

 بولا یر خافمو بقانم نزک هدرالید كنامرهقر, یلم یهاد صاش

 نالوا ثح عوضوم هلرارثا یکوب ناک هدوجو . رایوق همظن هوسک

 هربخا تاقیقدن ینیدنولو رلهلصاف هجرل مصع aT عباقو

 .نههریدشک هد یهلتسم تهام « لاحوب «هدهسشلوت توست هدنس هجن

 یانو بفانم نءدیا انا تت تا ۱
 < رءدیا دیار اماد نک رشالود هدرللید كرءهدبا لاقتنا هلست ندلسن

 هلببسورشلاقوف لكش كوس لا نامز ییدرت ظا تو

 هدوعم م هلتیزنک | كرانامرهف یلم هدهیدق راودا ؛ رهدیا ىلحت

 كنادج و یعاجا یسهلیدیالاغدا هتنایم « هنعا» هسیاهدرارود كل وصو

 ییدتبا شتسرپ قلخ : ریلیب هرتسوک ییلیاترب تقد نایاش كب
 هدکمروک یتمسجم « یسهیونم تصخش كتبلم یدنک هدرلنام رهق
 . ردهدکعا شتسرب هنندنک هدنامزنع نکرهدبا شتس ر, کواو

 ناعم . ردشم هیاسا و فرص یسالوا یلم ء یصخش ربغ كرلناتساد

 مسج كنتي ونعم یدنک«تعامح ر كلام هر وکفمر كرتشم « هحورر

 . زعا یقلت ناتسادیلم یبوصحمر ییدعا دع یسیدام

 م« سوریموا» :راناتساد مهما ییدربتک هدوجو كننابدا نانو

 نوتوب . ردرا ییا هدنما « هسیدوا » و « دایلیا » نلیدیا دانسا

 شجا ارحا تارا یوم و نی رهدكب هدیرزژ وا یایدا نتالو نایو

 ندرلد وا راش 6 شلدیا همر هزاناتیمل نوو شناتسادو نالوا

 كمريو رکفرب حضاو اهاد هدنقح ناتساد . ردراشع ولوب هدناسابتقا

 : زروییدیا صیخلت ی آ هجورب یتعوضوم ك «دالیا» نوما
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 ی 4 یسهلدبارب وصت قرالوا مات ۳ .ردکع دو یماع ولوا ۳

 حاولا "هلسلسر یدایم یک ینیدلوا هدتققح ینهعقو كراکتعص هدو

 یتقیژر زرط قاجحمآ . لکد یقباقح كنابشاو « یسهقیا ضرع هدنلاح
 ندرلعو رکید ییاتساد « هساسا تعسط ییاو . ردس هم رب دشنک هد

 فرص ررح هدنزرط هدسشن هک وبلاح ۰ رهدیا تیافک هزبعو قیرفت

 یسط ریس یییاقو « هلا هداشاع ؛ رلیا هارا یتصخش یونگ

 فذخ ییرلرب ضعب « هروک هتعنص تاباجحما «لکد هرو هنسهنایرسرسو

 ا اهاد صحت رغ ربا رونما طلا لیدنت ی راضتیو
 .فصو لو و كا كياتساد « هادز66ا1۲14۵ : تشقافآ تشش » هلب ربع

 ردوراف

 فلتحم یرلنوا رلعشتم نەدا تاقفد یارجا هدنقح راناتساد

 راناتساد مسقرب الثم . راروب ربیا رادود فل ارظن مرلعوت

 زیرا یهنید تهامر فرص هک ردرا و ٤ هلا ماطر, دوا

 یسا كا کو . رلیدبا ریوصت زاردو رود ىلاوحاو لاعفا دارلهملاو

 " كلبا كنسهند تادا دنه هرزوا قلوا لاشم ر لهزوک لاو

 كرلل دنه يساو نلشد « ادهو » : رلریلس تک ی لا و

 هلرلرما نهدبا اوتحا یتالیاعو نناوق دام هناداعو قالخا ء هناداقتعا

 انایامار ».« اناراباهام» هارابلدنه هنب ٤ یرلهعدق رانآ یلناونع «اناروپ»

 یتحو شلدیا قفدت هلشال ندفرط یساملع ایوروا رارنا و .یک

 » یفیدازا ندشرط یعدق عاش دنهر روهشم كب « اناراباهام

 | ردعملخالک .

 ا نام تیهامرپ قوجزآ یمدقرب کید ككرلناتساد
 اعاد هدللم تابح « رارب هلغلوا روصم یناکرحو لاعفا رشلاقوفو
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 زرط ناتنیام كرر نع هن ؟رواے د ر يافا
 هلا لاشم هجرلکس هتشنا . ردتوح كب هدیرارا شلزاپ هداتىهامو

 عاونا « هسرينيلا هرابتعا رظن رنتهج وب نالوا كج هبم هلیدیا دییأت

 در نوک وښو  زدق یداتسنا هک هقلطف تیک ره
 كعا فلأت یرظن ةطقل کیا یه و ینیدلوا زسانعم هدكنیراکنا و

 كنو هدنعوصخ هعلاطم له هصااب :ریلسشالک | ییدتا باما
 راکفاولردره قجهلوا عقاو هدصوصخوب : ردراکسشآ كب یدناوف

 | رگف ولردره هدردق ون هکراحآ نادم هنساعدا تیدرفر طرفه

 نالوا كلام هیملع رکفرب . رءديأ باحلا كما درج نو

 تطاسب كسكزت هدنامزننعو لوق یاو یهانال كلل سک رھ

 رشت یہ رکیدکی كتقبقحل « بکرتو لیلح .ردلیا ملست هدیموزاو ۸
 یعومعلا یهسدا تالوصح هدلاحوش . ردسهمج یا نءدیا لاکاو
 هح وا اب رامات «اشاع» ۰ هدیش » « « ناتساد » رب قلوا فشار

 . زرویبرپیآ

۲ 

 تالوصح نانالبوط هدنلا یسموح ناونع ناتساد --. هیاتساو -

 تلاعف كتامر ايو صخشر ینعب هنانامرهف لاعفا « یعوضوم كنهيبدا
 یصخش رغ « راتک رح ؛راتلاعفوب . ردینا یهاظت كسه رسقو هعسو

 ینیدنوقوا ناتنساد رب . رونولوا ریوصتو لقن هدنلکش هباکحرب مانو

 یسهصوصخ تاک او تار ( یتصخ ش و

 ًاصخش یشراق ءرلهعفو ییدتنا ربوصتو لق ا۲ زلدیا سح العا

 ر وصتو لق ىصخش ريغ كناتساد هتشیا : ردهدش روح قلاف دقال
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 یک رد كرود كلبا < قرارا همسقچ وا هلمم ات ( هدب دج -

 E ریتکه دوج و ین «اشام + هداارودلوص «یهراناتساد» كرود-

 ا قعاب ینتسهحح رار ای داع كمي هم دا عاونا هللروصو و.

 كيە دا عاوا یک «موو تسسنرا » « « رهش ورب ناسدرف ۰

 - اهادو قیشیراق اهاد س یرلاعدم كنبرکفتم نالوا لئاق هتیدوجوم-

 هرظن هطقو ناه ناه - رار هلفلوا دنتسم هلالد قوح "
 خم راب ینو نوناق لماکث « رهشور » هصااب ردا

 لاتو یماکتو لالقتسا كرلعو نوجا یندشقلاق هقسطت هدهدناسدا

 ندندرس رلهبرظن ماطر طرفم هدنقح یلکشت تروص راعوت

 هنلالقتسا « هنلفاکت ۰ هتیدوجوم یک تیوضع رب كنهببدا عاونا

 را رب فرص كرلعوت رلرکفتم قاط رب رکید یشراق هرانالوا لئاق

 ینورعم كا كنسهرمضاح نوسیدب ناملاتیا ؛رارهدیااعدا یتفیدلوا درجن

 یلتدش لا كننسهلئسم هدا عاونا « سوغ وتت هده » نلیدبا دع

 هلدتعم راکفا قاط رب رکید نهمتک یرلیا ردقوب . ردندنرارادماع

 رثا رب چسه هقیقطایف : رارتسیا كما فلت هدیهبرظن کیا یناحا

 ؛نوسل وا زی اح یتتهام ناتسادرب زکلای دوخای هدشنرب زکلاب هک ردقو

 هلیوا هلس هدرلرتا نلیرتسوک قرالوا هوم لمکم كا هنیزرط ناتساد
 لس هن زرط ةدشن هلیرابجا كنماهلا هداروا عاش هک ردراو رله ۰

 یا هیصخش تایسح ماطر نلیدیا غیلبت هلیزرط هدیشن یی « شما
 هرز رط هدشن و ا هداشاع ف < كلذك .ردعلوا سستم

 «نهسا» یریہش سیوناشاع چمورون :ردبهانتمان راتهجقجاالوا هلوع
 یساشاع یلناونع « تقو زمغجانإيوا رلولوت زب » نالوا یرتا هلوص كلا:



 هدا عاوا

 تم الشام دس هدیشن = ناتساد =: هیدا عاونا

۱ 

 .برع ینی س هدنراتایبدا قرشا مومعلایع --. يوا عارفا
 ايو لكش فرص یهیملق تالوصحم س هدیرلتاسدا درون و م

 .: لاری هرامسق قاطرب فلتخ یالود ندراقرف دباغ هعوضوم

 فی یا. یک 1 ا دازتسم « هب « هدصق « لزع « شنایو مظن

 . ینوکو « هبلکش تاهسقتو نلیدیا حاضیا زاردو رود هدندلج یجرب

 کجهبمهلیدیا دع زاح یتمیقرب یبدب و یرظن هروک هبهیملع تابقلت
 املع برض . لس انولوا دانسا هضم رات تمیقرب نکلا هرانوا « هلتهج
 . «ععجو» 16ھء 54ى د|عاوناد نهدیا لاغشاهلتدش لاک الاحی وصیدیو
 . ردقو یتتسانمرب چھ هلا هلکش تافنصتوا كنسهلئسم

 ..یهیدا تالوصح نوید برغ یرب ندننامز « وط-را »

 ۰ Epopée İl ls » « «yLrisme هدیشا » : ناز ربا ق چوا

 ینافنصت و تام. 2 یرا یریا كنسه ندرلعوتو . « »ا2س۲ اشا »

 ..هدسلا دوحوم یامسق هدهح راد یینکیا هل ثكامسه وا ینحو

 . ردنرابع ندرلنو یراطخ یاسا ییدتا لوق كناملع

 . دع یشاط نیلم كنس ىدا. كالم مزتنامور « « وغوه روتقود»

 . كترش هدنسهمدقم كنبرتا فورعم ی هدنمان « لەومورق » نانولوا

 .راودا « هیدق راودا ..هیسادتبا زاودا » ,یناماکت "یعوسم خم رات





 ۲:۳ ا تامولعم

 .هنناعرفن و لبصافت « هنیرلکلهحا كيهحور تالبلح هلناسل نالوا

 . ردیا دوش

 .هیاکذ هطساوالب هدیر ندنراتنم هلو كا كرعش هقشاب ندوب

 <« ردسهمهلبا هدافا یرکف هیرغوط ندیغوط « یسهعا باطخ

 كملسهلوا یرعش رثا « رثارب زکلای . ردقوب توقو هدراتعنص راس
 . ردر و هب هم ندتساسح هدیرارکف نوا

 شیدیا ادا طقف . راردیا هدافا یرکف هدیئازلکیه « هدمسر

 هننوناق راکفا "یعادن I رانوا « ردلکد هی صضوط ند غوط

 كنا باطخ هاکذ هیرغوط ند ضوط .راردبا هدلا یر هلتمجاسع

 یرلکدهتسا

 هنیرکید ندنوب . ريشهلرب هلقلیالوق كپ سح هليا رکف هدرعش
 .ربلک هلوصح جات هداعلاقراخ ندجازتما ویو « ریل هلقلیالوق كب

 .هوالع یتیولع كرکف هنسهاراکتعنص هصوصخ تاکلم عاش رب

 دادب یوزر ۰ رینوروک وب وب هعو د ییا هسرولوا كحهدیا

 ۾ ردسالوط ندنسهما ج نم یسح هلا رکف توق یردیدش تک

 هلکعا هطاحا هدیرلنوا كرعش « ردراو یرمشز هدالرلرکف هصالخ

 . ردعساو كب یسهحاس

 1 را راقبح ندنرادودح یدنک نامر

 ا و



NEهم دا تامولعم  

 : > تم ته ع ؟ ردراوهب یرتات اهد ندنطب ر هر <« ندنفهک

 هرلتوق اما هدنابح "هداج نوتوب . كيناخيم « سط خرات « تمکح

 «عبانم نعوروف نوجا رعش رایشوب یفیدلوا شما داجشا كرش وشراق
 هدم تمنص هليا نونف و مولع . ردناناحبه دلوم هدنوجما حور
 هارلنوب كرعاش تهج كج هاسنوشود هدهطقو هلهحو ییدلدبا رک ذ

  تائداح یک نافتمر «یسهما لقن یااناحیه یکیدتیا سح هدنروضح
 : ردسمامقلاق هب هم ریس هلمابع یهبققح

 ناموژ .زروبج هبال هنلخاد رعش هدینامور هلیسالوط بایسا وب

 ندیو . ردنرا ع ندر وصت اتارا ۰ ندنعادیا كی هح ناو عیابط

 . یدرازاشار روس كدعد هدنقح نامور لوا هنس یللا قرف ارق

  رادقنم كوو كا ء یدرهظم ههحوت مدع نامور هل هدابوروا یتح

 . . یدراردبا دع لذ رب نوجا یرابدنک یاغتشا هلقفد كرادامور

 ۱ هکنوح . یدامهلوا منام هشرهظم ههماع هحوت رظذ هط و طقف

 هرخ الاب . رددراو یراج ابتحا دل ون وب ك هتممص « هتسح كرلباسنا

 افتک | هلردف و كلیدمش هلنهح یحهلبدا تخم ندامور دا

 هژزروسدنا اد یغیدنلوب هدنلخاد رعش هدكنامور « رو دیا

 یسهحلشاب لا ندنفوفت باننا هتعنص هراس تاصش كرخش

 ۳ تسوموا ها هفاق_ هلیانزو ھا اجا ردتسو و یءدندودح
 " هلراتعنص ندیاباطخ هیهرصاب اتداع هلینامسرت «هلیراریوصت «ردیا تباقر
 . قیسوم . ررب دیالاناح ناجا ناولا هدنرظن < ر روک ینسهفطو

 ۳ 55 درم یسدافا لان هدریدق ییدادبا اتتسا
  «كملسهدیا لیلح یهیسح هفلتخم تان | هدهطقنو ینح هر یر

  یسهطساو هکنوج .ردنلار روم اهد ندقسوم هلیرابتعا كمرتسوک



 ۳۹۰۱ هدا تامولعم ۱

 یزب « رارریدنایوا هبیرغوط ندیرغوط هدزب یرلنوا قرهریدنایوا
 ناحیه ايو رکف یزمتقد نوتوب : راردیا هیاقو ندنفرص توق "لطف
 ۰ راردرا فقو هدنرزوا

 موظنم كراهسمک قوجرب ؛ نمربتک هدوجو یرعش مظن « توا
 قوح رب روثنم هدلاح یيدمهرک هنسهجاس رعش هکردراو یرازوس

 نوزوم مالکو رعش هدكيع . ردهدقعل ون هدنلخحاد یم وهفمرعش را

 ربخ ی ندنتاققدن كبرغ كنيراصصختم تغالب یکم ۱ یماعداردافقمو

 ذخا كنسهلکر عش هکر دغی رعترپ ناتوط رب هدنهراباتک ءانب هنیراملوب
 ٠ هدطاقن ضمپهدتباطخ . ضعهریدلوآینانعم ینهدیدج تک رح ینیدلو| شنا
 كرهدىاداناسا «هیافوو تان داح تباطخ هقبق |یف ر ول هریک هنسهحاسرر عش

 هني رلتعانق یدنک ببطخ هفام عم .ردتعلص كما عانقا هلقطنم و هلقع

 هدتعضو رب راکناحسه عناق هشدلوا وضوط كقطنم و كالقع طوب

 اهد "انبهنسهدعاق یلاقتناكناناجیه هرشپ حور یراکدلروس هسروللود

 یک وب اریم «ه وسو»«نورهحبح» .رولوادفا هدایز اهد .ردک هلقلیال وق

 ۶ ینواع كالام تردقیمهدزافا مربع ا زا
 كج هلس هدیاتباقر هنیران | كرل ر عاش كوس لا ناجیسه تیمسمص «ناسل كنها
 هطق رب ینج هم وطرود ندتفد رظن كع ادب تمکح هبفام عم .ردهدەج رد

 هدیعاش نوسلواهسرولواه رهیتسها كناحه هدرعش .رددوج ومفل ات

 كسطخ و زامالوا مماق یش رب چسه هرب كن آ هکر دراو کدمر هلبوا

 .لیدم هتققج یلاخ هکر دهعدم هل هدوا : ردقو یجاسحا کوا

 نونفو مولع هرزوا قملوا هدهوافتم تاحرد رعش هقشب ندنو . ردیا

 1 ررک ردق هنهحاس هتيم

 ثكنانداح یيدشتیا دحو و عج هک هموم نناوف كف

۱۹ 



 هبیدا تامولعم ی ۷۶۰

 ۳ قرص هدهظف یه نمهنهذو هحور ياضجا مر

 یاحیه لاقتا هلماع دا رعش رک ا : رردکلام هوق رر دودح و

 «كعوشود ندلوا ینسهیذخا ةكلم تب راقایو عماس هسرویلیدیا وزرا
 هلا لساحم یرا یرا یرلانعم .ردضتقم قعلو هدناراضح اهر وک کوا

 وشراق عماس ايو ءراق هلرلهلح قلغم نالساب هدر وص قحهل راقبح

 كمهمهدیا ذوف هتسیرعش یانعم كیالب زاب هسرولوا قحهللو هوشراق

 هلرکف هلمجازتما كناراشا مقاطرب كعد ناسل اناذ رارضوا هنفاتخدب

 ییدلربتک هدوجو رمش وار هلعءانب ؟رده هدردلکد تكعدیسهدافا

 جارخا یتسده هسراو هل هدنافی یو عنام همهفت ندرعش ناسل نامز

 « رایراح هر رب تاوداو بالا مدهنک امر .ردرورتخ تا یطاو

 هدهلحع هداف نالوا بولطم هسردیا دازت رلساع ویو « ربشیراق

 . ردەلدىع هس هدنوخمآ ینهذو یجحور یعس < ردنا صفات

 كظافلا و تالک ینحوا هدنرد دلشعهحور و هنهذ یاوق زب رکا

 تاناحه قهسرولوا كحهدىا لاغشا هات اعم جارختسا بو < هل .اباحم

 . رولوا شلاق توق كيراج رب ءزن نوجا قمالک | یهیرعش راکفاو
 ییرزوک چیه نکردک ههلوا باقوذ ندتفاطل كغاط رب ناسنا
 .؟ ی رالعاب

 ریار هلکمهمشیرک هنالبصفت نانلوب داع هنیراباتک هسدا دعاوق

 ا ید نوا تو تامارا ر هدیه صحت و

 راک زاحما كلا كج هلمهدافا یناحبه < یسح « یرکف ُهطقن ییساسا

 یزوس ردمزال كعا باخآ ناک زا .یمح لا « رابط ھا
 هعلاطم ود ینارئأت ییدربتک هلوصح كنيدلقت كنها . ززل وس
 تارثأت هدزب لداعم هناجیه « هرکف تاک یکوب . ربایبهدیا حاضیا
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 ۳۳۹ هدا تامولعم

 ناسل و یثرب دولا یتیسوم هبهموم ءدافا و ردا

 . ردهدزرطر كحهرو ى رف رظنو كنها هدایز اهد ه یصوصخ

 ردا تاختا عارم لاسسا تروس اا ا تواللا
 هدکعا قفاوت هنس هموم تعسط كرعش نالوا تقد نایاش هدایز كلا

 هدعاسم كناشنا رعش هدماوقا نولو . ردو فصو ر ناللو

 هدعاسم هنازاحم « هناربغت « هرارخأتو مدقت قاط ر کج هەم ەديا

 هرزوا قلوا یسهداقا كن هص وصخ هنهذ تلاحر هسیاوت ؛ردءدکما

 ا وون كناوضا نال لص یوم اد نیا
 ینیدلوا كلام كنرارمت-او یداتعا ناس هدرعش هساقوس هنتعسو

 زمکیدتا للحم یروتسدو . ردحهو قوس ههغلام هلطااسونوت و

 هرزوا كمما هجو هعماس ايو ءراق هد یرهید هرعاش یر نامز

 . ردیا دلوت تاظحالم "هاسلس مسق ییا
 هلوا هدنفح عاش ناحیه گو ء زگحمدآ لر ینسحرب

 یو عماس كناجیه . . ردکعد رارکت هلیماع یتاعلاطم نلیدیا درس

 یسهدعاق ینیدلوافقوتم هنسملو جهنم هدلرعاش یجحم | یلاقتنا راق

 لاقَسا هدرا هجر دهل كناحبه هدلاحوش . ردشع لوس راهعفد قور,

 یسهدعاق" ی دلوا ت رابع ند راه كن هلاقتنا طلا رشو طااسو «ییدسا

 0 : )هدیا رک د یرانوا هک « روسلاق

 یرک اشا هلتعرس یسهلوا قسکی هدمسر هل راکنر اب و تلخ

 فالا كرما یر . رلسلوا ی ا و ارم
 تازارتهاعون < راروب ینسه م صع فابلا كت هعماس د یس هدصع

 . زداصعا فااطو ۴ هدعاف ر یرورض نوحمآ یبد نسح هسیا



 ۳ سا ارام ۲۸
 3 رو کوا زمدلر ظن مری ا « هدهقفدیه ییعاش زب

 قرنا

 ۳ کا زراو هلموف نوت مداشاع زانآ ینح وب

 1۰ راسا یابض كنعدسم هد مدزآ مرز هلا تققح اعاد نکرینانیوا

 یا هدافا كتققح رلسە نولو « یدیهسلوا شءاملوا هلبوا سا

 1 . كدیا رایوط ترفل سح « هنر ا قوذ یدیا هسنل وب

  .ردلمهعاراهظا ین ندصحخش هدروص قحهرو یز « یعاش طرف

 ۱ ..؟ یعرونلوا روصت یشرب جع نم ردقمدا ندیا ثح ندنک اعاد

 / ناجییه - زرولوا لصاو ها وش ندناعلاطم وش نلیدیا نا

 به زعاریدقت مزب ؛ زر للو هدرتا یناسنا نوجا كمل هوط ییدب

 . روهلبا دلو ندنو هدنسح رکفو ؛ رودیا هجون کوا"

 زنا یراکتعنص تلصحش داف حرجو راکنا لباق انوب

 ريغ . زامهلوا كلام ههبرعش تمق نامزرب چه رثا رب نایالوا

 ۰ ردق و هدنعص تدصحش

 تصخش < لکد زمستصخ یءدص ناشدیه>شریغ كقسع نانو

 2 ولا معاق هنماقم عدم « روم موف هدارو . قسم یهبموق

 لامالام هلصحش هدرعش « یصخش لوا ند شه صاش هصالاخ

 . ردشللوا
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 اک ی ی ا یا

 هه یه وصح مات ر رعش هدرلنارل نونو بسم ۱ کت را

  یدیلقت كنه۲ « هراعت-ا « زام « نالوا كحهلبدبا رک ذ هدشحشو ۱

 . م ردیلغا تعجارمم هنیدلج یجنرب كنهیدا تامولعم نوا ثحابم هرخآ الاو



E ۹هدا تامولعف ۶  

 یت ہم < هللا حوضو 2 3 لوس هرتک هلوصح یرشات

 ٩ ردیلل وا ا

 بازکكن « یزهارب» ندرارامعم نایاشاب هدرصع یک کن قوا

 «ریرتسوک یلخاد كناسباک رب ون . ردراو یلاق ےس ررر شماصاب لیا

 هدقلعمنایالوا طو رص هب هق هده « هر هو « هق زکلا هد رظن طقف

 ین ر يمه هبرزوا كتسکیا نا ان و

 ردپا بقعت هدر يه یاسنا « راقاب هر هتسوا تكیوو ... شرک

 نرو یتسح موروجوا ردق كنوب « شلدیا مسرت یاب رشب رر

 هدنلخاد حوضو می هلا تیمم موب هکنوچ « شفو یش رب چیه
 . رولوا هلسو هعسالزمتتصخش مزو . رولو

 «ظم . ردللوا زاح یش رب هلیوب نوجا قلوا جهم هدرعش

 1 نعءرمتک هزازتها یههرشب تنساسح عاش رب لام الام هلا تاممم

 هدرئا رب لوفشم هلیراهدرخ كلا كناعرفتو لصاف . قحا كب هلع

 .ردللدرپ كنو یرتا گم ¢ لسسید » كي ءژر و . راقص یز

 هب هحشراو هننالیلحت یملع كسح رب ۰ كرکف رب كوجوک كا رانایوقوا
 . رازامهلروق ندکمهنسا نوا ینیدلوا دوج وج هدرلا یث یه ردق

 هنیرلایوب .كناپبسشت و تارامتسا تعنص لا ک « ر

 هدكنوا ارز « راشقوا ینحور كرك اشاع <« كیراق رلنو . ردحاتح

 . ریرتسوک یی رب هداکوا اریز « رررو تيبس هننک رح كنتیصحش

 گنماس هل قوذ کا نزد ندرعش زا . ردلکد یاک هدو طقف 1

 . ز للوا ناربح هنساهدا هتک و اتم
 اریز ۰ زامهلوا كلام هتمبق رب هدنعنص زات | مان دیلقت ییالوط ندنو

| 



 هسدا تامولعم 7 ۹۹

۳ 

LS n 
 ۶ رک ۱ ؟ ردنرابع یعدجازتمآ او ندلقانم یهدنسهزا ىۆر

 ۰۶ رب رخ فا داكا همايلا و قرروا كج دبا لت
 ۱ . ءراق « ینتع نع هطقف كلوب صاش . ردیصخ یعس رب رعش هک وبلاح

 | عماسایو ءراق رک ۱ .ردبا لکت یلوصوو دورو ٌةطقن هسیا عماس ایو
LEهدتعضو را دقال 4- دوا كجه هما هوالع رلش رب ی  

 ۱ میاد راز سا ل كعد زو غا ناب یارک کرا
 ۱ < فورد قود رب نامز زمغدنل و هدرلاروا رز « ردراو یرلشاب وص

 ۳ رام راهارع کوج 4 نیک . زردی نصب یبور قوذ ر
 ۱ . زمکیدهروک < زکیدملس مر, هدر هنس .رد رطح ییضام 1۹ و

 . یصخش « ینوشود یرلش وب نوتوزب « ردنوفدم تارطاخ هجراکس
 وص . زرایوط ظح رب « رریو تیدوجوم رب هرلنوا هلنمهبرجت

 we ییداک ندەر . رولک وم رب . ردهلبو هدیرلشاب

 . زرو شود نوکس < قار 6 تصاص هدنعبسم رب . رد وهم هم

 E كنو و . زرابا روصت ینغیدلوا روقع نام رب كر ییدتک

 قهدرننوب او ٠ زرایوط یش نشو هد رم وز « زرین هئ شن

 تاج ندزمصخش « ندزب هرات وب کنوح ۰ رویدیا ماعا یت .د وهم

 . زروسدبا هوالع تالاخ « راکفا
۲ 

 ۰ رارو یر هةتا ضاس قوح ره وفر وق یر هایس قوح

 نالوا بولطم هک « ردیلقیا باتتجا ندایوب یاسا یکیا وب رعش



 ۳۳۰ هدا تامولعم

 رظانم ضمب مر وا . ردونعمو < یصخش فرص یش نلینهد
 نہ كراکفا نشب دعانا فلات شاپ

 زما د « هنسهچرد كزمتيساسحوبو ردلوصع كناجیه زمغيديوط]
 . رویدیا لدبت « روش د هٍبراتعا توق هروک هنندش

 هدزلا هکمادام ؟ زریلیب هوا هلیاهن ینسهیقیقح تمیق كرعش رب
 . ردکعد شيا ر یالوف تیاغ نوحجا م ی ردراو روتسد و

 كوخ, تاج .كتجاض ى ات
 هلو واهلا ذوفو توق یهدنسهدافاو لق كنسرثأت دوخاي ااا

 .دوبنودوک یک ردیا حرج یهحش و عیاقوو تانداح هیفامعم

 . ءراکفا. یی یی« هناسسحم یی یب هک «ردراو راصاش شما

 مه ینالختو یتاسح كرانوا . راددکلام هناناجبه بیرغ بیرغ

 رد را هلماع ندنککرلنوا یتح ؛ ردهدنفوف قوح كب كنيزارتصعإ

 نوجما كنوب . رارولوا ندا دوعص هترهش « ندەمتاط اینک | رانوب
 یدنک یرلنواو < هدکعا لشت یراکفاو تاسح تقفوم دغش

 . ردهدکمتلسک و هجرد چاق رب هرکصن کد زیک ندنتتصخش

 ییحان یدیهسلوا هلیوا رکا . رداکد یرغوط هدوب نکل

 کراس تا ناتکنل باغ .یدلمتا قتلت یرعاش كويوب كلا كرايلئاتع

 . یدیلمهملسک وب همیظعتو ریقوترس ندنابس رام
 «رواشاب هسلا یرکید « یدلوا دازهدص یر ندرلنو هکو لاح

 ۱ ردقج هیاشای

۲ 

1 
5 

۱ 



Eدا تامولعم  

 كلج وكر هلو هدکعا ل اه « ,دکما طرض هدیهبهج و لاكش

 اعاد هدنکوا كنمرارظن یمامس كنير, ندنمراتسود .رددوجوم

 ا قتراقق هتسزلم فر هامور نوا نک ناول
 کر ورا و رلولوا رادتمف « زر نع ردقه . زب همهدیاهدافا عزم

 دای یناشاپ 4 /ویدروط هدنلکشا نام هدزمبلق ین یرامیطاخ
 . ردشلاق یک ایر رب كیلبس هدزتامد یراهفرظ طوطخ كنبرلامس

 . راردیا تع ندلکیه رب لزوک « ندءرظنم رب لزوک « اضف او
 راشای رایشرب زا وطرایوط ینوبزب هدزحنامد .ربلک یک یفاک هز هلکوب

 نوع کل زرالک ا اش « زردیآ ننحاراش ر رووا یک

 یعاش .. لهسرهتسیا تَعِا هدافا یحو زمکیدروک هللا هحور

 دوخاب . زا هم هدا هدافا یشرب « ز ەمەراس وک یشر, كهسلکد راکتعنصو

 ندبرغوط یلکیهر, «ینهحولرب نالوا شما بالج یزمتقد رظن هوا
 . رردیا هو .هبیرعوط

 شلووط ,یرتأت «ردکعدروسلک بلاق هیهلخم . هظفاحهدارو ارز

 انهم یب « قونوص كزکهظفاح هدرب كجهدیا هدافا و ساسحا یششرب

 « ردیدولوم كناناحیه هيا تعنص . زکسرویلوا عبا هنکلدلقم
 .. لکد دل

 طوطخ كجه هنناط اجراخ :كناحبه قحما یرعش زار كعد
 یسهلوا یواح یحسم تدش ردق كح هبدبا لش و « یسهدافا هلا

 . رولبهدیا دلوت هل ر وص

 < ردوو همش چه هنغلدل وا یرغوط - هسل یفوط هرظنو

 رعش - رددهاش کوب یسرخا تاققد كحور لاوحا لع



 ی

 ۲۳ هدا تامولءم

 هدشلاو سو زدق + «یتیدلوا هم كرار هایت ران

 راکتعنص» هبهژرو .راریلسهزای هد «رریلسهدیا نیست هن ینغیدنل وب كلام

 تلاحوب نتهلیوس یزوس «شعا یرورض كمهعا سح نوجا قلوا
 ۱ 0 . ردهحور

 یزوس « شفا یرورض كمهعا سح نوحما قلوا راکتءنص »

 اند اب ا < یرضوط ًامسق

 نامز ینبدلوا وز كرار دیدش ناسنا کِوح « ودیرغوط
 تافو زکردب اضرف . نمهدیا هدافا هلحوضو ۰ هلقلب ضغوط یراسح

 لاحوش هک كعد . رور دلوا . روس رق « روسزا یزسو : ردشعا

 زس . روسدا ماهلا هدیدش تابارطضا « هما تایاحبه قوح ر

 زکه سراقلاق کما عضو هنلاح «هروشنم» رب یربآ هدراهقفدوا یرلنوب

 كمهمهدیا عیدوت هرلهک یترارح و تدش وا هکنوج .زکسریلک اب

 ؟یلامایه هدلاحوا «زکسنهرتسوک «زکسزامهزای یویز كفضر, یک
 هب یضام قحمآ ها .ردلمهلکب یوکس لاح نوجما كملم «زای یا

 اذوب . رولوا قفوم هناحسهم هداف هلا ظاقا یتارطاخ « هلبا عوجر

 ثالاح وش ییدرع هدنوجما کون .ردناسح یادص «لکدتاسسح

 یک ردیا هدافا یرثأت رب یلناج ةققح « یلعلوب هدنز هدنسهظفاح

 یشرب جوک ر دققلوب تابحر, هدهظفاح ینیضام هکوبلاح .ردیلعوروک

 یرلبش قوحكي داع هبیضامنامز ییدنوشودرب هلیوشناسنا .ردقو

 ندکی هلساع یاحه یهدننا یندح كمياقو طقف . ریلسهبالرطاخ

  .نههلک هدوجو هلقلبالوق كنا ماهفاو ساسحا هدهنیراهقشاب «قعوط

 یسحر زمغدب وط لوا هنسترد « هنس چوا 6 زرل اهلا یملق هک اتو

 هزرروک یغیدحاق « ینکیدنوس < ینکیدیرا كسح یه «زراقلاق هبهدافا



 هسدا تامولعم +

 اریز رد ااا یا نایالوا صاش هدناح ندرظن طو
 هنقوف هبداع هیوس كناکذو تبساسح هلا صوصخ جسر, «تبرعاش

 ماود یناحیهت «كنهسمک نالوا جسهتمیهو رثأتمره .ردکعدیدوعص
 راکفایی یی هنغامد .تاسسح یی یی ماطر, هنحور « هحدمییدتا

 ردقه «دیدش ردقه « عیرس تاحیهتو تارات ردقه هدنواو .راقا

 یفاکوب نکل .ردکعد قوح هبرعش تلباق هدردقواهسیا دعاسم هظقس

 قایداعلاقوفامهسدنک یدنک «رنوشود هنن دان یدنکمدآ رب .ردلکد

 .زالوا عاش «رولوا غساو تیاظ « دیدش تیاف یناحیهت « رباب هیاشاپ

 هز یعاش . ردتفک رب ردا ناعآ مرتزک مر یا تبیعاش

 .. هسید عاش کوا هکردلملیهدیا لع یتارثأت ء یتاسسح

 .رولوا ماتا رمش هغدلاق هدنسیدنک

 «رشهلج وک قوحزا یک تیارعاش هرکصتدک دلک هلاح و هلئسم

 ,رررتسوک جاتحا هنالباق مقاطرب یرورض « شوشموب ارز

 رکا .ردسهلوا دیدش تیاف كناحسمو تارا یر ندطلارشو

 .رغا رح یتیدوح كما هدافاو راهظا اجراخ معاش هسزالوا هلو
 قج هلشالک | هرخالاب هک « ردللوا حضاو تیاغ تاسسح "هلضف

 . نوسلوا شملس هیرتسوک هلا طوطخ

 ET SD e oy کون
 تاکرحو عاضوا « هلا یسطناسلهد رب كج هدیالقت هلبامالک یتاسسح و

 هدنربثأت تحت « هکردلکد كلام هنیدنک هدراهققدوت ". ردیا لت ها

 تکرح هروک اکوا ,نوسلیب هنوشود یئیشرب هقشاب ندناحبه ینیدنلوب
 هشعر تسد كحیهنر «ردراو راهمک ضب هققطاق . نوستا

 هنیرللوا یحاص كنهصخش تیفعاضمر «ریارب هلقلاق نویز هدنروآ



 ۳۳۱ : هبب دا تامولع«

 ی هدنمسا « انایوارت » كن « یدرو» ۰ یراکماسشا هحول ید

 رب . ردهدنلخاد یعوهفم رعش <« هج هل وآ » حاف قسشع تاحش

 تاعادبا دولوم هداشام رثار یک هموظنمر_ « هدنامور ر یک هروثنم
 ۱ . ردرعش کش دف

۲ 

 هلا دیدم اهد زا رب یتساضم كنو طقف س و رس

 كنود هل صوص چہ ر كتيساسح رعش . هریک هنایبدا هحاس

 < کک اردا من یرلهسمک ناغوط هدتلباق و هکردنرابع ندندارح

 عضو هناخاد « ساعن» رب « سح تلالض رب ی اردا ربغ مت

 . ردیا

 وش قغ ینراهلصا تاسو تارا لاناعوط نغاش اشالا

 ران .رربتووب هدنروصر سفنو یهاسیال هلبا هرکفو هحور تلاح

 . رددلوتم ندنو یتسافنو نسح نولو هدكيه رعش هبملق

 نلیدیا عضو هنیرظن كنوا ردنک زوسوتریرب ۰ هسدعرب عاش

 : ولآ ح وار ۶ هقشاب «لکشرب هقشاب روو یه

 تاطعخ ماطر یک هیرمشب راز صلاصخ نوئو تبرعاش هصاخ

 وب هنیرلج اض « هروک هنیرلاکذ رل عاش .ردبلوصحم كنايانمو
 هلرصع یحزوقط نوا الم . ردلدتمو لوحتم هدنروص رب یهانتبال

 . ردتقلخ ةبيرغرب رهلدوب یحاص « (ا هز » ندنرلعاش كوب وبا
 هدهعاتجا تابح اکوا یدیهسلوا شمالوا عدیمرب كویوب ردقوا رک
 . یدرولوا جوک قلوب عفوم ر_ هقشاب ند هاخ رام



 رعش

 هح طلارش تب ؟ رده رع هنس .م .یسمومع یانعم دارعش

 . رمش هایم تا رج نایل سلم ھاو

 یانعم « یسقیقح یانعم . ؟ رعش  یسمومگ یانعم كرم

 . هنئاعش راک زور كغامد یه < شا € هلىماع یسحور+

 ل ره « سک یھ .ردەلک رب شلوا عبات هنتاسسح "هلزاز مكلبلقره

 .دنصوصخ كتا انعم زار میدوت هروک هنسهینابح ربتاسد یدنک اکو

 لوبق هل ینیرعت کهدتغل یرایضب یتح « شما ددرت هقیقد رب
 . ردراشعد « روللوا قالطا هزوس ینقمو نوزوم » هللا

 . ؟ ردیمش رب یلطولوب «  فافش مع یک لو رب وب ایج
 كحور ع . ؟ ردشو یسنف یانعم ر « یدققح یانعم ر كنو

 دای هلسمان عییادب تمکح « یدیهسلوا شمهلوا یسەربخا تاققدت

 زسهمش « یدیهسنلوو شمهعا هدافتسا و ندتعنص .ةسلف نلیدیا-

 2 یدربلاق بولوغوت 1 تاضرف و تایدنع ردق هیدمش

 .ردکعد كدتبا ذوف هنساسا كنوا « هنتققح كنوا زب نوک و نکل:
 . ردشعا ققحم هلساع ییدتیا دلوت ندرلش یکه نوک و هدكنوا"

 ۵ دارا اا اق و لباخ یاب « ریه
 كترکف  یریشا هلدماح < فا د .EN ردکلام هنسهع وم -

 یرازم كراجدم ك « ژنا لکم » هسرعش لصن ینشایرس سنادال

 «دنوقوزال» كي « یح وود راو هل» < یس هب رططم لک ابه یورو





 ۱ دنا تارام ۳۳/۸

 هدنناي كنوب هفامعم . ردکمرک هنلاح هنک ام « ردکلجهبوق كتا
 یطاق برف رظن كا « كعا نت یعاضوا كّش نلیدیا دیلقت

 تیصخش یک كمرتسوک یناکش تایسح غلبم هدایز كا « كملیب هلوب

 را او < ناهد رات و 8 ردراو ایتش قوح ل ا زا س

 ر اک س ر ودی وا ی
 هداشا زرط « لکد هدنامز هلئسم مزا « لیل وا هلرنوب تلمکم
 . ردول زمکیدید

 و سس تیرو یس



 هر E هس دا ناب قم

 .كمربتک هدوج و را رب كح هلس هديا باج یریدقو تربح رظن

 .قوح رب . ردتناستم و رص « تربغ و یعس هطساو هن اکب نوا

 .هدنرایعس رار, هلقمالوا كالام هنیتمو عیسو دادعتسا رب راراکتهنص

 .قوح نب دق تمیق را راپدیهسلوا شمرتسوک تناتمو ںیم

 .ز هن رلادصقم فسأتلاعم قف رودان ك ودر و رام

 .ندنعادبا رلهسق هلتهح یراکدن هشود یهلوا لصاو هدهوطخ

 .یرلکجهربتک هدوجو راک وب هدعادبا یاننا . ردراشلاق مورح

 .رارزبح هنیرزوا دغاک ايو هنیرهظفاح اي یناکش رب قالساط اباق كئیش
 .هب همرتسوک هلا لاکن لکشرب یرکف یراکدتا هظحالمو رکشت طة

 .هدتمضورپ ماعات كر کروا ندروآ بعت ییس :رلیرق یراتلاعف هحینلک
 .عادبا قرههاص هلو رب انف دوخای . رارراقح هادبم یر هربندرب

 .یهدنرلکوا عبطم و لکوتم . راردما یتلت یش رب هلضف یداجماو

 .یرالکه یرلکد تک ندیر ندهنوا ايو هفمراقح ینسهموق كلهدوم

 «ريغأ « كمما عادبا و داجا هحتسپرس . رارالشاب کما دیلقت

 كتعنص ناداتسا نوتو « قمراقح هلعف ندهوق هدنروص رب فاکشوم

 .یراشتخا رغ نوحما قلوا قفوم هدتعذص . ردلو یراکدسا بقعل

 .یعاسو نامز < نزسقلورو یرکف نلیدیا هدلا هحت رس ایو

 .هدنتح راکناحبه لکشرو زاتعو فاص لکش رب « كردیا هلداج هلا

 . ردمز ال قمراقبح هلعف نده وق

 رظن كلا « هدرخ لا « هلسالصفتو تارق یابح کرل شد
 .هنالکوتم « هناعطم ینسهطقن ره كوا « كتا قیقدن هلماسقا زیرک

 ندقلوا هنک امر, كمهلبا عضو هدنلاح لاکشاو طوطخ هنیرزوا دغاک

 دلقت هبیرغوط ندبفوط ینابح هقبقلا یف . ردلکد یش رب هقشاب



 ۲۰ اوا E ها

 هداسو تولع ندیاراشتنا ۰ انداهدراب | .ردشعانعتیرلعقوم

 . رد ءانب اکو

 ی نهرکفت « ندققدن « ندصس كناهد هلرازوسوب طقف
 یرغوط یبهمللو هدنسهظحالم و رکف ۰. زروسدبا اعدا یتیدنلو

 دنوفاژرارب هلقلوا یهاد رب « یحوود رانول » ماسر رومشم .ردلکد

 ا هنس ترد نوجمآ قمراقج اللف ندموق ینسهحولکهدنمان
 «یدروبهّما فرص نامز ردقو زس«مشما-ر یهاد رب رکید هقیقل اف

 ۲ ژرط ةا لکد نامز هلم نالوا تحب عوضوم هداروب طقف
 E . رداغا

 ۳۱ كاصانف و ا لا مابهلا م رللهاخ قوخر
 ۱ . ردشمرک هللاح لثم برض ادع و .رلردا ٿج ندننکح همهدیا

 موزا اعطق کما للحم هه | نده ا 6 کا فقوت هدهطق وش

 1 او يع دا گلم تد رسالا 4 فرط لا .زدقو

 ۰ ردتفک رب شلدیا تابنا نوکوب یکیدلهدیا فالس لنوو مولع
 ر او ردت درازا رضا راتدبا ایدا یسکع كو
 bs قفد قمت و ضيع ینهفلتم ماسفا كتعنص رلتوا

 ۶ ۳ هب هما ماود هدنراماهنا « هدنرارارصا هاتهج یرلقدالشاب هشيا

 د هاشاپ هلا تمواقم هنسهس ات تاسوه كنادوم رلن وا . ردراو

  قدهلوا لام یتنص ران آ نانلوا ریدقت ندتفرط ناهج نوتوب

 هراریلبهدیا راهظا بدانم ینیرامیظعت « یتیرامارتحا ریارب هلکمرتسوک
 اص تایزمو تاسوه نونف و مولع هکراردلملس هدیلوش طقف

 او اهد « هلضف اهد « مساو اهد هنید_ سکعلاب هدر كجهتروا

 و رفیع عضو هلاح رب ییتوف اهد هاعیدو طاسو



e ۷ Sr 

 هنیذوف ثهعلاطمو قفدن یصخش یهاد .زعا باستک ۱ طقف

 یسهجیت «یسهلصح كنهیضام یاوق ؟ ارتمو شادیالقن هلتنارو «عنام

 . ردهیعییط ةبهوم رب
 نوزاد قزف ر قوجا زا نسو را واھھ رابآ ياا را

 نظ ردهدننود كنيرات | كرابهاد یراثآ كرارورنه هلزوسو هیفامعم

 هلیرات | اراهاد كوبون كا رارورته 5 لئافار « لیژر و .ردلمهلیدیا

 « رارورنه طقف . ردراشمتک هدوجو تڪ سلام هساقم لباق

 كناهد اردان هدنرارتا هلس رلهسقج هنسهطق هلوص لا كنیرارادتتا
 قوس ندا لکشت نەما تسمیمص تولوا ندنسهساسا صاوخ

 و فداصت هنایزم دناع هتیرابتخا ربغ « هیعسط

 . ردبالوق تاغ كجا قیرفت یرا هلصختش ندر لک

 « یرحتمو یگکیفتم یارأتو تارا « یا كنیرارثا یرارورته

 ینطوطخ « ی رارکف ایو یبراهلج « ایوج یراهظا زرط و لوصا
 هحنلک هرابهاد هک ولاح .زرلیبهدیا روصت قرهلوا قفدم « ححصم

 قیرفت یرتا هلراکتعنص « ردیکدوجو كی «كنهآ كي یشره هدرانوب
 ۴ نو وای كرلنوا یک هطبلخ ر تعنص طاسو نوئو .ردلکد نکم

 ایوک « ردقوب قرف رب چیه هدنسهرا صخش هلبا یثش « ردجوزم

 یرتا كنوا .ردساهلا رب یلاع « رونم كراکتعنص تبصخش را نوئو

 <« قبصخش شملسکوی ردق هنس هطقن زاتع كا « كسکو كلا « كد
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 ا كرلنو یرلزا كم ربعو یس . زدکعد یحهدافا كسصخش

 هرعسط هقالعرب ء كماسقا نوتوب هک ریا هلند « رولوا دیدیا « زلدوک

 نالوا دناع هنیرایدنکو « یراتتسن قدهلوا یراستخا ريغ « هلا
۱ ۵ 



 هس دا تامولعم ۲۲ ء

 «ردیاقوم هاحیه تاظحالموتارکش هدانناو ؛رولو عوفو عاطها

۳ 

 745 رد لک 7 ههام یهاد E هی لر ما دهد ی كار

 رب تفد نایاش هجرد وب هفامعم : رلببهرتسوک قوفت و ناحجر رب
 ناعت یکی AV ىغیدالشاب هدهر كياهد .ردفلاحیتم هدیروص

 یرورنه هلا یهاد « یدادعتسا هلا اهد هبقامعم . ردنکم ربغ كما

 .ردکلام هم یسک ق وغو ناحجر رب رورنه .ردللمامریدشیراق هنیررب

 زس همش E یشر, یراتخا مع اهد « یم مص اهد هداهد هک ولا

 شلدیا لاک ۱ هلتلاعفو تفد رب قوح زا هدقلوا كلام هدادعتسا

 یاتتعاو تفقد كیاهدو .ردکعد قلوا كلام هحاو تعسط ر زانم

 ردق كم اعدا یغیدراقبج هنجراخ كنيدودح یهظحالم و رکفت

 هد یرثات گهع او هدارا اا راما یت رز تیام

 هلقمامهلاق دقال هرلنو « اهد طقف . نعمدبا فاشکنا نزسقلوا

 ماهلا هدایز اهد یتلاعف . زا سح مجايتحا ردق دادعتسا « رار,

 « راقبح هلع ندهوق هحیتسب رس و یراسخا ربع هدایز اهد بلا

 هعلاطم ینیدلوا روح کا باستک | ؛ یتللاعف كرورنه هک وللاح

 ؛ یماد نیش. دند فاد < شنشالوغآ هطراتفس بزا و

 ییطسو دح هلط رش كلدیا هس رت یا « نالوا كلام هتلاعف رب نیتم

 طقف .رولوا قفوم هدادعتسا باستک ۱ صخشر « هرزوا كمهمکع

 لیوح و لیدبت «ردبا ماعا و لاک ۱ یتامولعم «یتایرظنو لوصا یهاد
 ة یاس هدیا



 NAN : هدا تاموام

 عیدو کوا یش قوح رب ندنسهبصوصخ صااصخ نامز یيدتبا

 «یو# ارز « رارزکب هنر ر راراکتعنص یداع ایو طسوتم .ردشعا
 . رازامه روق نددودح « ندنسهر ماد كاا اا

 .تاحعی كوو «قعلو هدب خیس و طض دی كيلاغو ؟ اح ا و

 داحما هلص وصخ « هسرزوا قود كیاهد قاق ضورعم هنس هص وصخ

 دعاوق كقطنم یک ییدتیا تابلا یقوفت « هدنصوصخ عادبا و
 یتسودام دامحا نالوا وشراق هقطنم هدهلتهج یتسطت كناحیحصتو

7۳ ۱ 

 یناماهلا عیرس كلا كناهد .ردلکد تيما زاح تب ودام وب طقف
 لکم .ردکلام هقطنم ر ىلاع اهد ندنراقطنم یوق كلا كرل حةطنم

 نور کرادوسلنت رنا ا او ااا ااا
 تقاطع موزلو ردساسا كنسیهومع رات را هضورفم تاطخ وب
 هسرولوا كج هلیدنا ححصت رک ۱۰ ردیشلدیا ما ندنرط ات
 سما هتققح هدنسهمش یه كتعنص . رولوا دیدی یایزم نو كا
 یّور زرط ر هر هدنک كسک یه « تصخیش هصح ر نانلو

 یراهحش دلوتم ندنو رلهسمک نایالوا فقاو هتمنص هکءردراو
 هماقا یر هقشاب هر كوا رلتوا طقف .راردبا هدخاّوم « رازمنکی

 . راربلاق هدنجما زی رب ویو نحهلیوس رو ی راع)
 هن هلوا ینوز كئرارحو ام رب یدام « كناهد هقثاب ندوب

 ندبا تاشو راهظا هدایز كا ینوا .ردلمهع وشود یفج هبهمهباشای
 .ردعاد صوصخم دادعتسا رب وشراق هرات « هاه نلینهد ماهلا
 ًاضمب .رلکنامز نامز ناحیه ریاربهلقلوا یمن ادهیجییمو هبسسح تیلباق



 ی

u CTRك  

 ردشو ا ا يا فک رب هلضف ندنو قیرعت كناهد

 يا باس ییلحت تلباق ندیهاد «یکز مکیدهیوس هدهطوا « سسح
 ۱ هج ب كنو « راق جوز هدنحما یتیم ا 3 تاعرق و تالاصه

 اکو .رنالناح قرهلوا یرانتخا ربغ هساسا ٌءوق قرفلوا یمهعنط

 ۱ هاش هتشا .رولوا فوذخ یتح "«ردیاففحت یش یه نابلوا رحم
 | ندای تاج ون ازا دیبا مااا ہلا اک تنس تخت
 ۴ ردءادتخ ور دازاکتتعتض هدایز ند هدام

 e یی e و ا

سرت ندنف ر واک ترب اع ردوا و
 ۳ “دیا م

 كلنافا اردا یی كعوضوم هکزانمهزدکب ردقوا هنیرنرب نلعوضوم

 ۰ كطوطخ « نکعلاب « تیداع هکونلاح .رواوا دیدبات هدنسهزآ یزرط

 3 3 EEE ترصخیش ۰ ا لادتا

 ۱ ۳ قیره ندنر رب و نوجا كنو و ا نوا

 یاد .ردیالوق تیاغ كما قیرفت ینرلرکید هدلاح یفیدلوا وک

 1 فمو بک د "یدنک تاور یدننک نیزننکملبب نشاط
 ۳ ا5 اک اک ووا راپا اهل« شون« شات

 a كلام ,ea نام فصو ر RENT ردو وا



 ۲۲١ هسبدا تامولمە :

 .ردراشملوادایهمبد یلد ندنفررطمومع ردق ههحناشالک | یراقوجكي
 نانهدیا ببغ یرادادعتسا ارکوص ندکدتبا لاک تابا هدنرلا
 هدط ع رب دعاسم ایو یراقداماشای اهد هنس چاق رب یک ینیدنلوب

 ءردراو نالوا ندهعا دوعص هرهش و تقفوم نوا یرلکد

 هدنس هزاوم كصئاضخ و. تالق نونو یس ءابنب هراتایغ ون |
 نوجا رلندیا ذاحنا لاشثع یهماشای یک سکه نوتو « رائالو

 دو. لر اهد هققط اف . ردشلدا ر هسد لاح ر یضص اهد

 هبهطرفم تلاعف و تبساسح رب هدهفطو یاشسا كن رب ندهیصع

 .ردلکد لاحرب یضص هدتفورب چه لاحو طقف ؛ ردسماق ضورعم

 ندراوضع دناع هغامدیراهدحاو تنج « یرلتبا رکف كرابوذحم ضعب
 هنر یو هللا هد هک و لاح و هتلولعم « هنریغآ كرب

 سکعلابندن رظن هل یژولوزف اهد ارز يز هم هه تکی نامزرب چه

 هدایز كب هدنروص ر انتتسم كنیراضعب ندرلوضع داع هغامد
 یتح . ردفو لاح ر یضصم هداهد هک ردن وحما كيو ردفاشکا

 نبدوخ هلام رانو یک ینهرکف تالاغتشا كنوبلوبا « كرازس
 ید هداوم قوح رد ل و و ۱۱

 . ریلسهدیا ساق

 ما هه ونعم تیزاتم و تش افو 6 راهسمک نالوا یحاص اهد

 ,رار ولوا هداز | ندن رلکلنکسم كيیسدوخ و روع :كیهبسح عفانم

 طارش كناهدقو طقف .راریلسکوت ردق هتاقبط دیقی اهد «یلاع اهد

 قرهلوا درفنم و درج ءاهد . ردنلمهعا لوق هد یر, ندنسهبلصا

 ندنسسح طرف كنهصع زك ار هدریدقت ینیدنلآ هراستعا رظن
 ردك اروا زاتم وقر تلوم ندنامجم طرفا



 اا تایواصم ۳۲۰

 رح قتنض را جالع اک وشراق اکوا هک رد هد دش ر

 | ۰ دویید « ددتلاتم و ربص رب نوروا » هدنقح اهد نوفو

 1 | نامز یراقدروص هد « لدتا اک احا یلەبذاح هوق » هنونوس

 نوت و «كیوفو .ردشمرو باوج هد « كره وشود یوا اعاد»

 ایم نیا بقعل یهباغو دصقم رب . ردراو یرلقح هدصوصخ ون

 هدهطقرپ < هرکفو سح هققل این رکشدانع هدندزوارکفرب «روتفیف
1 

 لر دوص هقشاب لباق درر توقر ا « دان ةا 8

 اس
 ۳ ۳ انا هنسدوحو كط رش ا تکنو

 . كجانم ۱ بسط و یو دج ء كجا لاا ور

  تالباع و واچ تا Lb . ردمزال یلوا ع ودوم ندنفرط تقلخ

 13 يناه یھ را یدادهتتا ن رق هراستعا رظن یهصخش

 | هدنخاد طئارش وب . ردلمهمنا قسطت نوجا حاضیا و للحم یءدام
 نووي .ریلسهدیا تمدخ یاها رکشت دانع هلا روتف ین ربص وا

 فرت زمکیدلیوس هدالاب مز فیرعآ یراکد هلو س كلو فو هلا

 ٤ نونسلوا ث ٹح ندتعنص كرك < ندنف 3 ردکعد قفاوم هاهد

  یاهد « نديا عت عج ایک نج ر یهناک ذو هلقع یاوف قحن ا

 ا ندنوب ۰ ردهدنماقتسا ىا ردد كتوق ندیا لکعت
 | رکن ر ردهدکیا سهاظت هدهابا هجراخ مالع ماطر لاح وب

 : اط رب E كناوذ لوغلشم هلکنوا زکلاب «یقعم كص وصخ

 ۱ یرلقداشای .ردولود هلرلالتبا مقاطرب « هلرلقلنفلاد مقاطرب ۰ هلراتبارغ
 ۳ یاد ۰ دارن وب .ردسەقطنەو هعسط 4 هحش رب و كنالاغتشا طرح



 ۲۹۹ : یا نا

 ا یتعص "یهاد ۰ ندا قرش نشر رز ی راکتعنص هلد_قنم

 وب كا هدافا هلیا لاکشا و طوطخ ًاجراخ یراسش نلیدیا س

 ‹ هبیغوط ند غوط یطوطخو تاراشا یيدسا مازلتسا كنهدافا

 هلبا صوصخم ماهلا ر « هرزوا قللق هدهبنات هجرد هظدالم و رك

 .ریلهنلوا حاضیا هلبازاث آ دناع هعیادب تمکح هثداح ییاوب ردهدقلوب
 هدراکتعنص هکوللاح .ردیا ماسّشنا ه هفاتخم رصانع هددقنم راتو ناحیه

 « هدر كحهدیا یو یرر « تار :ردهدلکش رم یدام « تیک نه

 جرد یندشو توق ءان اکوب . ردیا لصحت نیغیب ,نیفبب « هربندر,
 ۰ رریدنلترارح یخ وق هک« ردنو ا كلوب هنب . رولوب یاوصق

 ذخا ینوا هلتهج ییدلدبا للح شوشم:ناحبهو راتو «رردنلولا

 . ردقاطم هلساع هنسهساسا فاصوا كنتعط « كجا ع كّئاذ ندیا
 «هددقنم توق یيدر وكن ون راک راح یول ینع «ینر ینع کو

 فااکت هدتعنص یهاد هک ولاح « ردیالدس هروک ه هفلتم طاق ضعإ (

 وو توق نوحا كىو < ررک هنلاح فو سحب ردیا

 . ردهدایژآ

 ندیا سقعت ینتسهلاوتم و هدیدع تارات كرثا ییدلیا هک اع /

 رود ندتقد رظن ًابعطق یناسانم کهدنسهرا ع وضوم هلبا هدام دقلم ۱

 هکوبلاح .رولوا عبات هقطنمو لقع هدنناکرح نوجا كنوب . زامهتوط

 هلکنوا « راتو یاباحیهو ترا راز یکوص مودو رب «یهاد راکتعنص

 نوسروط هلوش كجا لیلحم ياسا « دوروک نوحشم ییدنگا

 لب قزف ,ک دیر اراپ ییا فا بیجار

ANEهلبوا و .ردلکد راش هقشاب راکتعنصو ارا و تاناحىھ  



CEN RORی یک  

  كتعسط « وا هلکنوا هک هطساو رب هلیوا < زدهطساو رب : لکد تاق

 ۲ هدازندتقفح اهد .رلسهدیا فشک ییاحازتما یهانمان یکجهلسهرو

 رب راط تیاغ هققح تاسح نوحا كلوا « ردیا لاغتشا هلنانکم

 مه ها دی سوت سوشود یزواح یتققح اعاد 2و او ردشر

 ساع نوک یه لاخ طقف .ردیرب ندنسهساسا طارش كن اهد تاللخ

 كاردا 6 كج هاس هلور وک. هلس هسزالوا نیا هاج نکا

 اهد یقح . ردسللوا یدولوم كنانکم هلا ر كج هاسهنلوا

 كناکمرارب هلقلوا عساو ردق قحهاشا هدنحراخ ث هقشح هک ندوا

 . ردل وقعم هدهدهحرد قحهمقح هنحراخ

 هلا یی ربا ی لا ندیم رغ یکی لا ها
 فصو كنهاد هک .كمعد .نم.دیا ناس هلتسعطق هسمد چه هدتعنص

 ۳ تقبقح ا یهاد یعاش .ردنوقو دوم یهدنسهلخم یزاتم

 RE تم یاهد .ردعادبا تردق لوا ندشیه اهد .ردصخش نرو

 رفص « نامز یداقاب هلنقد « قرف یکهدنتسهرا هنافتم یاهد هلبا

 . ردهدهحرد

۲ 

 كدي ردعادیا تردق رب لوا ندبش یه اهد -. یهار

 ثعشم ندهطهق و مظع قرف کرم دنیا تعنص یاهد هلا قوذ

 .ربایبهلوا زن اح یتماشم رب «یتنیع ریابیرقت هرئاس طئارش .ردهدقلوا

 ندا جسم وشراق هرات وظحم هل رظن و خاص یک دقنم هدر اونا

 كتعنص راز یک دقنم هدراکتعنص .ردكلام هن ةص وصخ تسام> رب

 ا :رینقاو وف ے و خطا رخ ال نوا یک دودی



 ۳۹۷ هیدا تان واح 3

 اضتقا قلوادودعم ندتعنص یناعارتخا «یناعادباكنهوسک تجازتماایو

 . روییدیا
 لاضحتسا یشرب یب ةدام اب نوجا هتجراخ تاتح ءا

 .ردیا عادبا نوجما یسیدنک قجن | هناراکتعنص یاهد هدلاح ییدتیا

 ۱ . ردنکد كمروک مات یتققح اعداوب هیفامعم
 فلتحم « راروسدیا سقعل یە ینع هلرللوصا ینع هدیسکیا

 ۲ رو وبشود نلو یق هد یا اه یاب رله
 جز كمیابطو فاصوا .راروبهلبا روصت یعادبا یتح « یهبای یفاح
 داون : یک راک یو كاسا ا و

 كط ارك ۱ « وا هراجازتما و ددا دغا نداق راع

 « ریشالوشراق هلتقفوم مدع یرا هسقوب « رریدتا ساکعنا ی.راس

 طقف . ردا دلو تعنص صاخیشا مثاط ر نایالوا كلام هنقح قماشاب

 چیه یرب ندنفاصوا كسکوب كا « كویو كا كتعنص یاهد یتیقح

 « كمريتک هتکرح هلیاعادبا یرلس نالوا قچهبهماشای « شماماشاي

 كهرب "خم رایت وب . ردکملبا میدوت یهینابح تیلباق هرانوا

 هلشوامم كايمک « نایادوا دوجوم هدتعیبط یقبط « ردیرادولوم
 .۰ یک داوم ناک هلوصح هلرابش ندیا جازتما

 ترور عون رب « هبققح تاسح نوجا عدبم "یهاد رب یتبقح

 یسهددعتم لاکشا كنهنکم تابح ینیدنل و دعتسم ه همالاقاب هلیاهحور

 مز: هد نوجا یلاع هنضاید رب هلشع . ردك هضراع رب هدنسهرآ
 یسهفاسم كزعاساک مزو « ریقف كب هلتسسن هدادعا و طوطخ زعاتناک

 ندتاح نوجا رعاش ققح . ردوزج رب ندهبهاسنتیال تانکم

 صخش رب یغیدلآ ههدهاشم رظن ایو « تعیبطو جانم رب ینیدراپوق



ِ 

 5م را رلروراھو رایهاد بس مرایهاد . هدنعتص 6 هدف: اهد

 ۰ یقرف

۱ 
 ۳ ارو ف یاد نر مرا هاف اهر

 هناراکتعنص تانداح نوجا كملمهدیا قدرفت یشدالوا بولوا قرف

 . ردراو نرو رس لآ هرابتعا رظن یه تای داح هاب ا

 ۰ رد راع ندنالحم یرآ یرآ لب هققح تدا 6 یر م

 هرکصندنوا « ردیا لیلح « ردیا قبقدن ءریلا ررب رر ینائداح «(اع
 ندنفرط یرابعاس عضاوتم < لع هدلاحوا .رایا عضو رلنوناق ماطر

 هروییزردکیربب یانداح و عیاقو كج وک ك ج وک نانلوا فاطتقا نانالپوط

 یعوکح كربص « كتك « كنامز نوجا یدیازت كنسهنیزخ هلرانوبو

 1 : روبلو
 لارا وا ؛ ردقو لمح وربص ًاصطق هدنوا ... هحناک هتعنص

 ر هيواو < اا < ردا مده هتققح بولوا لاسم هدایز اهد

 ییدلریو قرلوا مولعم یرلنوناق كتقبقح «هلکنوا هک« ردهعوم تيه
 تقیقح رب نوجما حورو غامد « هدلح ینیدنلوا ضرف مولعم ایو
 عادبا هک كعد .رلشارغوا نوجا كتا اشنا مامان اعرب یو هنسم ربغ

 یاهد هسلوا یخد هدنف هلا رامتعا و . ردوا تعنص یاهد كما

 ۱ كن یتسطت "یماخیم هدلاح وش .ردط ود ص هب هناراکتعنص یاهد عدم
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  RE 2 a Eهییداتامولمم ٠ ۱

 مدنمصحتم ور م < یمدلس قوذ ر قر « ناتم « یم ا ی

 ردیلملوت یرکف تفرو تلاوجرب یک شالوا :

 ا ا ا نوا قا ات هیسهخطو تو
 ء ردروح ههنا باستکا ینراکفا ا ندناعاتجاو تاقالخا
 « لکد هح راب « هبا فار غج زکلاب رلهسمک ندا اغا هلتمنص دق

 یابصوصخ « یللوافقاو هدهجرد اک هده هعامجا مولع «قالخا ع

 | . ردلملب جور ړلع نالوا یسهعشرب كعيادب ا

 «هتقر حور هدایز ندضایر رکف هدننةقدن كتعنص رالا هصالخ
 .ردراو جايتجا هلاجیه هدایز ندهک اح ء هتساسح هدایز .نداک



 ۳۳ هس دا تام ی

 .ردتساسح یثنالوا مزال لوالا نوح تعنصدقنم هردروح ههعا

 یو هلضف تایم راس ینیدلوا زتاحو لماح هثدالوا تتساسح

 .جارختسا یموزل یسهلوا لعاح كلوا ندرازوسو طقف . ردهدناف

 . ردلمهّما

 . طح « تامولعم داع هافارغفج « هرات « هلاوحا هحرت رکا

 هنبرکیدکی كرانوا « ءرابولسا فلتخم « تاققدت هنیرزوا راتماشمو
 تیافک نوجا قمالک | یتعنصران | هز تاعش راد هتفلاخو هنیذوفت

 کوا هنب هلبب هسلکد یرورض نوجما یییدب ناحیه رانوب « هسروهما
 .ییدتاهدافا كراکتعنص ناحیه . رازالاق یلاخ نآ رب ندتنواعم عیدو

 . رولوا ربهر رب هدقنم ؛ اکوا هدنسهرآ بولسا تاروطتو تانولت

 كملبهدیا ذوفأ هنسانعم یتبقح كتعنص راثآ فلتخم لا هقىقملاىف
 هدنکو ا یطارش هجرلکب كطبحو كنامز ندیالیدبت ینهدافا نوجما

 < یلعهمروص یاوسفو رحس كناپوروا هبیابوباژ « یلمایهملک |
 هاماع . ردنآمامارآ هد رلکساللق یتض م ینکلهجا هل رضاح نامز

 .لوصولباق قحا نوجما رانلیب «رلنابناط یتتیئدم كلوا یتهنص برع
 «ینتسح كن واهزب كملسینسهصوصخ تاحلراکتعنصر .ردهدتهامر

 .ههسربلس ینفیداشای لصن كنلوضف . ریرتسوک هلحوضو هدایز اهد
 .نوجما كملسهوط قوذ نداشاب قشاع .زرالک | هدایز اهد یوایتحو

 . ردیرورض كمل یحیرات ینیداشاب كوا
 اک ئاد ناحیه . رداکد هدیاف قو نوجا ٹن دام

 تو مکح ید 6 ه هعوشود یهلاسم ر زامهلنوط « نازک

 وق ر نیما < ها یحور رب ظةتم كوا نوحا ینیدلوا روم



 ی
 e هسدا تامولعم ۳۷۲

 ربدقت دوخای ربقح نوجا یراقدلوا ابو یراقدلوا یی قم"
 هنتیدوجومو حور یدک تعنص دقنم هکرد ءانب اکوب . رادوییدپا
 ینجا ندیا قاحتاا کوا یتاناجیه ی هدنقح را یه « ههما

 تععاهجا هده تقالخا ه « تبلاثع ه .ردروح ههمهلزیع ندداوم-

 هنیرامکس یهدنقح كران نانلوا عضو هنیریدقتو قیقدت رظن
 یحءلمهلوا رادم نکن كداوم ینجاوب . ردلمهمهدیآ ا یارحا

 یراقدلآ لکش ر, یبدب ینی « یرلکدتیا دییز یسح قجم ا
 هلسوقروق قمامهلنروق ندهدنجا و هضراع تاریئأتو . ردهدریدق
 ینجا كرك « ناموا كرکو نالوا دناع هرصع یدو كركر
 .ردیلهریدشالبشراق یرثاوا هلبا هاتم ران [نالوا یلوصح لراعدبم
 . ردیرورض نوا كملسهررو مکح نراقم هلدعو قح « وب
 ددم ین رج و هدنقح را ر یتدامەلوا عناق هلماسع دقنم یتح

 بولوا ینع كنکلوا كنارأت یهدنسهعغدیه « ىلا اغا هلراهلصاخ
 1 ردلمهلبا تقد هشدالوا

 تاسجراخ و هرج جاتح هدیتساسح كدقم هرکص ندیو

 ناحیه هدنلخاد هعید تادافا فلتحم « قمامرشاش یلو هلیا اشا:

 ها سح قوچ « هیهمروک قوچ كدقنم نوجا قلوب ینییدب
 ا اا ا تیم ولاا لوت هدابز كب هشتم را
 ةاهد نولو . ردراو یحاتحا ههعا ققدن یلاکشا نونو ییدنلو

 كنهعیدب هسرت یتلوئسم كرامکح قح رغ نایرو هدنقح تعنص

 ؟رریلمهنلوا فطع هه هقشاب ندنناصق»

 بودا هدافا یتاسح كراکتعص « تعنص دقنم هقشاب ندنو

 تعجام هنتساسح نوجما كملسهدیا ققدت هحرا هدینکیدمهدیا



 ۳۱ ۱ هدا تامولعم

 هنامولعم یخرات نوا قلوا باقوذ ندنراهحول « ندنرازلا « ا
 قلوا یسحتم هدنسوش را كنعماح هفوصایا . زا اضتقا فوقو
 زسههش ۰٩ ردسراو یسدناف رب كنهملین یرانوناق هنزاوم نوجا
 قفس ناب هرات تامولعم کا < ردلکد مزال یر چه رنو

 .ردندهطق رب یجایاب هلبماع لکد ندهطقترب یساساوب هسرودیاحاضیا

 «لهاح نههریدتناذوه هنحور « هتساسا كوا هرس كیوا یز و

 .ندنافعو لرو روق دو هدلاحه تاساسحر ها هیقامعم

 ۱ . ردنا زن اح هدایز اهد

 .نوحاقلواهدرادتفاو تلباقرب كح هلسهبالک | هلساع یتعنصرا |

 یيح هلس هل دیا تور مال ر ا یا تب یتتساسح ذ دقنم

 .ندعفاسنم « نديركفرط « ندلطابا و تاداقتعا زکلاب - هلتهج

 هليا عوضوم « داع هنف « هم را « هماسشارفج « لکد ندنابصارتحا

 .نالوا ید فرص یرا ی ندنامولعم « ندناتسح رادهقالع

 .ندراننش ندیا در نوب « ندیا مکح هلبا داوم یربغ ندناظحالم
 .یسع ترضح نوجا ینیدلوا ناتسرخ دقنم .۰ . ردسلعا درج

 كوو .ردیلمهع کپ یرالکیه «یحاول « یاموظنم رعشم یمالسلاهلع
 رثا یلوخد هلوبناتسا كحاف هلتهج ییدتبا هدافا یهبحشرات همقو رب

 . رداکد دقنم رب هسمک ندیا یقلت تعنص

 تاریدقت نوتو ندا ساع هنسولسا قرهلوا هقشاب ندرانو دقنم
 <« ندیرلترش « ندراتحم « ند رافوذ <« ندنناداتعا « نداحیحر و

 عوضوم .ددروبحم هدر « رانوسلوا هسرارولوا عورشم ردق هه

 نزا تمق ناست :ینلنکی « یلکسا قج ۲ .كلراتش نالوا تح

 .یراش قوح كم هک « ردراو راهسمک قوح 28 زام هل وا زادعم



 ٠ هدا تامولعم ۰

 ۰« یللوضف رب « یتیسار رب « یهلروق ر « یهووتهرب « یرازومرب
 ؟ رلریلبب هبوط یناتسرپ « یدماحرپ

 3 كساسح هدنص وصح تعدص نافع هد هب و < ی ه 6 اک ذ 4

 1 هد هص وصح تمش ر هلدوجو e كوا یک یراقدمهتوط ینمأق»

 جرات كنضرش عماح هیناملس . راردیا لزتت هرفص <« رازانوا كلام

 ۰ یسهصوصخ تابح كنانس رامعم « یتاعرفتو ماسقا نوتوب «ینساشتا

  «ینفصو یلساسا كا كنوا رارب هلکملس یرانو طقف :ردنکع كملس
 یسههاقشاع تابسح هدنناود كدت . رددوجوم هدكمهملس ینحور

 یهدناسل ییدسالامعتسا «كمل ی راقداشای ردقهنامزه «یت رلقدنل و

 یانعم كلوا طقف « ردنکع قلوب یرلفاحز « یرلهلاما « ینائنطخ

 «كملس یرلهطون « نمهلس « زامهالک ا ینفیدلوا هل كنسهناراکتعنص

 ةجراب رب سف قموقوا لزغ ۰ كمريدزک لا هدنرزوایرللت كزاس

 دوف هتعنص ربا و و سوا تیافک ههع وط 6 هب همالک | یقسوم

 لا «تامولعم عساوكا .ردیفاکراکرپ هد هزوسوترب#ن ن و كملس هدیا
 زا .نوحشا كوا . زامهلوا قف وم هک ی رس كیوا تاقفدن هدرخ

 و « هدلف . ردرورض تىكلام هتقر ر « هههوم ر قوح

 ارا تور اھا ا نوحهوطیمنص تیرا « ی راک

 . ؟ زاراب هە

 ا ا اهدا ییدجنآ نا طخ 96 دا ضا كص روا
 راهسمک یداعو هداس ردقه . راروسروک شاک ای ردقه «رارونادلآ

 كا هلتهج یراقدنلو كلام هتساسح رب ققرو فیرظ هک « ردراو

 O E میت رصتت نم وط اط تهراآ ل

 ٠ كلام هیامس رر لص « یفیدلوا رامک كرلنسح ییدتیا غیلبت

 2ا ا ا
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 ۷۲:4 هسدا نام ام

 نایاش لس هدقطنم یعو# سح .ردلکد نک كما ا « نیودن

 ۳ یسفلا و یور «هڪا « ققر یک E هعع هلوا دامعا

 دقنم انب هتسهملوب یرورضیملاق هدنیولوا یفجهیامهلوا تیما زئاح
 شبا ردا تیک تهامر کا ات

 0 هب هل کیا روس هدهعه و هدایز ندص وصخ

 ههقفر تدساسح رب نوجا كملسهلوا تعنص دقنمر لوا كا

 هدتعنص راثآ :زامهلوادقنم هسمک نایالوا كلام اکوب « ردراو جابتحا

 كيوا نوجا كمەمرتس وک 6 كيترو: یر ماط ردنا ی

 كتسح لوا ندشیه وا . ردساسا طرش یسهعا سح هللدش ینسح

 «ینکیدتاسح هللا ناساو لک هزازتهالاح نامز ینیدنلو هدنسوشراق
 هدوحو تعنص را . ردلملو هدتسلباق كحهدیا هدافا و لش یاحیه

 ندشفرط ی < سهم را وا تالباع ضعب - ۰ ین رک

 توا دنس کدې رد
 ینعیدتا سح كراکتعنص . ردیرورض هدیسهلوا رک ی ر

 < سوم هرڪوص اهد كراتوا . ردط رش یسهعوط هددقنم

 كنم ران آ . ردنلوا یراتسایسح و زر قبا

 مع كنو هرکف تالا نا و نو
 مدع هنیراهطقن اح هدایز كا ۰ هنحور كرالا « ندشدوجوم

 .رالک | ردق یبصن ندتمنص رک هکنوح .ردءهدکشا وب نیک

 لصن هسرازالوا یحاص كتبساسح رب سنوم « قنقر « هجا رک |

 هدیرف | هش هدرولوالصت «راریلسهریک هنحور «هنځک كتهلئسم هدرولوا

 هدرولوا لصن « رار هنالک | ير هذافا هراب | نالوا تعح

۱ 



 OR وا ام ده یوم و تعاجا
 ۴ لات كوع ؛ .تعسو . ردیآ شح تیواع «ییندب ناجسه هعاجنا

 نالوا یف ییعانجا رکف .ردهدایز اهد هدران | یاهجا

 یاس دارا یاب را نه اماخ نرسید تک دا
 یعامجا رکف ینیدلوا یوتح هتسیدب قوا لماح كنتشذک رس كکب
 9 : Ee تابحو قتور هدایز اهد

 ینحا هتعنص ردق ا تاللباع ی راکفا و ۰ تاسح ون نونو

 کوا « قم لوا لماع رب هب یییدب ناحیه « هتسح یتعنص دیقنت هدرلهسلا

 ا وا د ا نارودتیا لاحت هاش رخ قو ملا
 . «یعامجا زکلای كرادقنم ضب طقف . راردتمها زر اح هليا راشعا و

 هوا | هوابعا ین ی را آ .ندرظن هطه-ینج کباب ء قالحا
 فید نسح نالوا تاو تفد نایاش هدتعنص لصا « یتهح رکبد

 اقمامالک 1 یتمنص دیقنت هک ء رداطخرب یرلاعوتوا یییدب ناجیه
 E E . ۰ ردیواسم

 ۾
r 

 ندرظن طا یناه سه - « نوسلوا هسر ولوا هل یه --. قم

 ۱ تصدقت هبراستعا قلوا ناحیه هدنساسا -نوسلقاب هسرلقاب

 .e ردتفک ا عبا .Ek كیاذ ندا شا یوا هدایز ندنش سه

  اشا قوا یتدعاوق كتمنص دق 4 «هردققحو « یسط ردقوا و

 7 رک ذ یاصواو دایانمیضتقم یسهلوا راځ كنهسمک نالوا كج هديا

 ذ یک ه نامز ییدنلو هب و راق وشراق هلتعنص EE دوخ اپ <« هحنعا

 : هڪ هعالک | ینکودا مزال تنسهعلوب هد | یاب ك هبح ور تلاح



VEE هدا تامولعم ٠ 

 هتک رح یلتتساسح هراکتعنص « كلدبا هدافا هل اجه ناسلرب

 تسق ینع « مورح ندرل وا را ر یلام هلرارکف ل كمربتک
 نود كب هلیرابتعا تعنص رلامیس ضیب . رد اف هرتا رب فلام هبهعیدب

 یتراتنودام هلیسالوط رارکف زکلای هدلاح یرلقدلاق هدراهجرد

 یرارکف قحا یتکلام ههصوصخ تمقر كنان . رارولس هروا

 هاتدوص قتلوا عبا هطئارش وب « هلا رابتعا وب زککلای . ردهپرابتعا
 هک«ردراو رانا ضعب . ردکلام هتیمها رب یتفک ییاخما كعوضوم

 تمیق یتح « رووا یراعوضوم هلیسیالوط رکف رب یفیداوا یوتح
 . ردبا یلاعت « روو یراهاراکتعنص

 سەب ر یهدزاب هلما « نادجو "هلئسم» ر « هژرو لود

 قرض تارا هلتتکلام هنعامد اهد كيزاح ر هرلنا لوب هدا بح

 كط هنغیاب رب قجهمەاشاي هدایز ندتعاس ییار هفامعم « كجهدیا

 هلتهح ییدتا قفد یغیدالوا بولوا یرغوط كنسهمرب و تابح

 . ردرادتمبق كب هیراتعا كلکسکو وش یهدرکف

 ینع را رب یفالخا هدنروص حضاو هلهجو زمکیدروک هدهلوا

 هدایز اهد ندرتا ر دیق ال دوخاپ « یالخا ريغ كلام ه عيد تمق

 رکف ضعإ كنيدادنر “حور .رونلو كلام هتمش هدایز اهد « رالر 1

 ا ر یدن عیجر هدایز اهد ندنرلهنیم نلیزاب هناقالخا ف

 هدرردق ییدندیا دوش هحور یالخا قلت زرط ر «یهبرکف

 ییدرتسوک - هاطرش كما ذوفت هنساسا « هنحور .رونیروک زسقالخا

 لر: لکم .ردلتمف اهد ندنرانکلوا هلیراسعا هسیدب تمق هلنهج

 مورخ ندنون هدرضاح لاح قالخا رک جدنم هدنران | كنم

 . ردهدکمهلب ندمأت یراق و هرات | نالوا



e eما تو  

eتمق رو  eياشا 0 یال  

 : ردو و

 دقنم ر فقاو رلکلرستراهمو « راتافک مدع و عنام هبەدافا

 اوو كوا ءرلا یرلا رب دق رب ء رلتل روک. ندفرط

 ۲ دایر ینکیدلرتسوک ردق هن هلا هدافا كلوب « ردیا دوف هناحیبه

 ۲ « ینوشود ینکج هبردتیا قفاوت لصن « ینکیدمیا قفاوت كرلمرت
 دقت رووا شمراقتج هنادیم ییازم و اط هلتروص وغ
 ۱ « زالاق هدهاکیدنا هدافا هدرلهحرد ه دلراکتعنص ی ییدب ناحیه

 E رقم وا هم را مد یکی هرزوگ ردق مرام اهد یوا

 كجا مظنن و بور ندکی نوکره یاشام راثآ یرادقنم اشامت

 «  ون .راردپالاغتشا هدهلتاکردم «لکد هاس هدافا كنوازکلای هلروص

 ؟ردتوا هدتعنص هد سا تشک رب قشر و زا نایاب ی ردق هن

 1 . زده ال کوب

 | هدهلردقو یسهقظو لدقتم--. رعامتاو ےق وما تایسم هدریقت

 ا تقالخا هر کک عدنم هدنحور كتعنص هقشاب ندنو . رونهمتم

 € « ندا سح مض هننسح كتمنص ارا رب یربغ ندتعایجا
 دوج کجا لاغتشا دقنم هدهلراسرکف « هلراتعامحا « هلراتفالخا

 ساسا . ردنلمهع ونوا وزارت دقت هد وصخ وب هیفامعم

 : هرزوا كمهعا لسکشت نیماعا دقن را هرکص ندقد اي تاققدب

 . ردتمها ا قید هد كران وب ردق یسح كتعنط ران آ



(<o 0 0 ۵ ا تراس ار E 

 هدافیاطخ رب رار هلقلوا هاب وب . ردمدقعل وب هد نم وشراق ی ا ا كنبدقا

 | هتمنص ملع هک« ردهلیراتعا هدافاو ردکلر ققح ءردقبقح یاطخ ر
 یتتشح و « هشر » وسوم نی راس لاوحا ملع . .ردلهدئاف

 یناکذ « قرلوا یتبقح اکوا ملع . ردشمرتسوک راهعفد قوج كب
 مزال رارب هلقمهلوا جور و نرد < یل هدناف هاب رلکدمتک قرهوا

 ,ردل هدنافهدندن رظن هطق « تعانص » هتمنص ع را اب ردیضتقمو

 | ثارا ررض هنسهاغ و هتدصقم « نوسلوا هسرولوا هن ساسا هدتعنص

 یاو و تلا یکیدنیآ لام تکا نوک لوصو وا نیزسکما
  6هنسمزآ رک انشاعو ءزاق ها راکت مدافا راو نفع ی

 ردتیمها زئاح هلتهج یدناو رومأم هیهدافا یتسح «یفیداوا عوض وم

 ردکعد نینچ رب هناراکشنص ناحیه هڪ هلوا دوجوم هدافا .

 كنهدافا هدیرب ندطاق قجهللآ هرابتعا رظن هدتعص ران | ریدقت 3

 قفاومو لداعم هب یاد ناخه ییدلوا نم ها. هفط و كما راهظا

 هلیناعرفت و لیصافت هلبتیماع یییدب ناحیه . ردشیدلوا بولوا
 رام ما یتسح كرا و ردق هه . ردتسمها زئاح و

 تعص نوعا باطخ هساوح نوح < رد ر ندعنطلارش كنوا

 . یهدلوا مزالیغوط اهد ,نیهمههلوس ینکیدتسا كم هی وس .ردق 1

 كيو « كلام هما هلا جرد ىع كرار نا < یا
 اا هشدلوا لداعم هرثا ر ن س لو ما ینکیدەتسا

 یللاور « كماسر PO « نەواشود یوو ردقو ۹س 5 ۱

 هلقلوا كلام هاحبه « تدساسح 6 ردراو یسهحولر هدنهان » یز ٤

 ندقلوا ا ر یداع هلصذیش چاق ر نایالوا عوضوم هدر رار

 ماسر ا » لئاقار « قرەلوا نیو هلسماع .ردشمام هیتر روق



 تاحوع دیدم هدزب وا را هیرابتعا نا للاخ ج
eر ۱ .نزسکما سام هل هحور رار یداع هدلاح  

 3 ۰ و تیافک اا 4-داقم ینسهدیصق ی E لا

 هراس یداع هلماخاد یسهیناملس كناسرامعم نوجا كامل هیالک ا |
 ۳ را e ۰ e واختاد كعماح ر E اعئا

 3 ا اهل هزل یلد ناحیه نالوا e ندنحازتما

 4 هتعس و كنابسح ین دلآ هرزواقلوا ع وضوم دوخاب هلتسو كنکیدتا 0
 کا ساع اکوا هحول رب نرتسوک یخ ور ياا هزب . ریل وا

 ۱ ۳ ا هتسف هدایز اهد .

 3 قدا وا لماح .ردفلکم هلسهفطو كجا راهظا تعنص ران آ تمان

 3 ران هدردق وا هسرلردبا هدافا هلتلنکم ردق هب یییید ناحبه

 ۶ ردکع د یسادام لکش كناحسح و تعنص گنا ترول وا هدایز

 هَ ۰ 0 0 ااا تارص
TTروص كللدبا هدافا شره هد عبش 6 دیرامعم >  



 A 2 ر 7 1
 ا

 ید مد 9 لا ا ی و وشرا

 . ردکعد رارو ها راتخا ۱

 دعا ندی رکیدکب ۶ هل . هتشرام دارا
 یموسحم اظل كنسیدب ناحیه یکیدتسا دلو « نسح رار ا

 یح . ودیا دلو ناحیه هدیرزوا ءراق و اشا ی هنسهل وا ۱

 «رولوا هاب و اعاد روک هل وصح ناه ا هنن احسه راک 3

 <« ندرلعوحر « ندرلراکنا ابا قوح ر هتل |یف . ردهبوو

 ی دانا زدنا اظ یوم لوفر ها کد
 هناعدا نامز سیدقتوب نالوا مزال نوجما عضو هنیرلءقوم یتیقح

 .ردسهحش كناحیه "هلاسا لاح « و ارز « ردلنادرپ

 ی راهسیدب تمیق كتعنصرا | هک «روینیلوا جارضتسا ندناملاطموش
 هليو الوط تاریثات یراکدتیا ارجا هدنرزوا زمتساسح یصخش مزب

 تکرح هناردم هداعلاقوف هدصوصخو زکلاب . ردنکم كم وا

 لتلباق هدایز اد ندزب « ازت یو امو نی 2 ا

 . ردضتقم قمهعوط رود ند رظن ی زلهعلاطم كراناناود

 یرافدلوا یواح هلس وق كناحبهیرلقدر دایوا هدزب كرات وا الوا

 E EE كمر و مکح هدنقح یدادقم كنید ناحیه

 7 ندا شوج كرا ر ناصراص یزب « ندیا رخت و بذح 3

 قع « نالاق هدزمهظفاح .ردقح زسهمش قلوا لزوک هدایز ندر

 ر هدايز اهد هلت هرلا رب نایدونوا كرتا رب ناصراص یزحور "

 یرورغ كنسلوصف . ردصسط یبهلوا ییدب ناحیه لماح هدتسا

 هدایز اهد ندنسودصف رب کناه ره كب ەداز لشس زس ەش 1

 . ردیمیدپ

Oتب اوت نا ین  



 و تععص نت نر االف ۳ 9

 و ۱9 رفص هدنرارآ قرهلوا یلطعا دح ید ناحیه

 رک ارت قوا کیا نیس كنم راکتعنص ارز ۰ ربرتس وک

 3 . ردلکد یر هقشاب ندیدبله و لامتا كاج ۱

 3 ی 1 ?E ` « ندنسهلوا دوحوم كراتاسح قوزوایو هدعسطلاح « ندو

 كنهعیدب هر هلصوصخ « ندیحاصت و هاج « ندتعفنم و صرح

 ۰ . ندنوا هكا ادا سح یییدب ناحیه « ردیا دلوت ندنسا ق
 ندنسهفلو موزا هب هم دقتم هسرت ر نوجا كملمهلوا باود

 ٠ یدولوم كناداعو هدوم «هشیدلوا ریاغم هتعیبط «هنتعنصكتعنص ینالوط

 ٠ را اضتفا قلوا عناق هغ دا لوا كلام هش رب چھ قلطم « هعیدنلو

 3 جابتحا هب هم دقت هب ر نوح قع وط یتسح .ردهنسکع هلساع تققح و

 كليه شب هم وم تابه دصقمندب ون «ردلکد سردنو ملعا رب 7 تاتا

 ۴ ها رکید رس هرم ندر نذبا هطامبا هدهداف تاج :یتساسجت

 ی شن "یداع وو نیراق یک تافارخ < RE تاصارتحا 6 عفانم

 قهسرولوا ثكحهدیا تاب تل 1 ی هع دب هسرت ردق هب . رد صلح

 ا ا ا ا ناکا روک ههتکما و نامزا
 .  رلهسک ضعب .زریلوتروق ندناداتعا نالوا عنام هنمهیلاط ییییدب

 ا رره یفلوضف یراضمب « یعدن
 1 ۰ هک ندهصخش تاحبجر هسراروساط یتعنص ناو يسا یرلضعب

 . دابتعا هیت رب كلوب - هدریدق یکیدلدیا درجت « راردعورشم
 . قعوط ناحیه هسراروهعوط ناحیه رانوا . ردلعاسا هتیدلوا

 ۱ ادغام نیر دنکب لوا اهد رانوا ارز .ردنوحما یرلکدمهتسا



Eیم هتعص ج راخ ا كلام هتقشح ا نالوا  

 شوشم و بب ض « كراغامد لولعم بزکا رات | یک ول وب وورض

 كلسم هدیدج تاسدا ؛ردیدولوم كرادنلق شماملشالک آ « كرلحور

  قوئوص كرانالوا ورم کوا نامز ینیدالراپ هدهینامع كلام ىدا

 كرلغامد « كرلحور ضي عونو به یرلرا بب لھ ۱ اعم ی

 0 . یدیرارتا
۳ 

£ 

 چ وا نلیدیا درس و -. مدافا تیدمطر یمدم ریامش ہد ریقت
 «روسدیا قیرق ندنساف ینسا «ندنسا یتسانف كتعنص رانا طرش

 ی هدرا طه قازوا وا « كمتک هراقازوا اهد ندرلنو هددیسن

 . ردضتعم قفلو هی

 كنمرد ناحیه ناردنالناح یرانوا یو تمق كتعنصراتآ

 هدنحور لر راف و E ء رولوا تسانتم هلک رد و او

 نکگ یرامسش هر رک: هو كسح هاشم و لداعم یرفدر دیایوا

 صثاه ی ٤ E هنغح هام هنا و یش تاب هدنخص هسد ر ون و

 هناخاد سح "هلساس رب یرانوا «هنکحههمهلبدبا یرح كننايزمو

 ۳ زعا اضتفا قلوا عناق هتنردلوا نکم ريغ كعضو

 یسه رظن نه هاب دیا هشفانتم هسرزوا راقوذ هده «رلکنرهب هققطایف

 هدنقح هح ور هلداح ر یک نح ناحسه «نانلو یواح هد ین ات

 ندنرکیدکی هلب رابتعا ا راناسنا ردقه یه . ردبیغوط هلتسولوا

 طاقت نارا یژلنوا هک . زدراو لرتشم یمن هتن هدهسرارولب ربا

 هداروا اریز زروبهعدكتعط-. هدنسوشراقعوضومر, «رتروا یبهبفلاخت
 روج هدلقنوبقعت كرك اشام -. ردهدایز اهدییهت هصح كرک اشاع

bı 



 وا تارکفت هسقوب «ردروبع ۶ هتماطا هب هنس تدحو ا ا

 سدا رابجا ۱

 هو یساطخ ار نایت هما و تم هه
 4 یعا ها .كدح و نالوا تھا و ردهدهطم و

 لس ر ندحزاخ بولوا تدحو رز شات نل > ند فرط راکتعنص

 . یدرارو همه وشود یغیدالوا تدح و نلیدنا رره ندنفرط

 .ناحبه نالوا تزاسع ندا زما كراك تنص ورو كتعسط
i2 2 ت  

 ر ی رس ابا: فج هی ءاش .ردنققح ر ید

 2 رل راشنه ۹9

 ِ هتقشح هاماع هداشاع و راهظا ۵ 1 نونو دصقم نديون

 ۱  ینیدامهلوا تققع نامزر چسه تقدقح .رداکد كعد یسهلوا قباطم

 3 . ردلکد تقمقح نامر ۶ حبه هدا رو هتقشح یحل تققح « یک

 3 هدلح یشدنلوا ساتاو دخا ندیتقح ه ی عوط ندغوط تققح

 ِ دلت زکلاب تمنص طقف یتلوا سابتقا و ذخا ندناسب کم تققح

 او لش هد راش یک رلراوناح «ناطشو کالم نایالوا دوحوم

 1  كراناو هدج دوج وهه ها هدلاح ییدرتسوک یران ول یتح .ردنکد تراع

 _ ضیرع هدننح دیه راهطق و . ردا دلف یراضعب ندرلاضعا

 دارج قو ۱

 < هد قسوم كرها روسج كلا هد شارتلکیه « هدمسر تیقیقح
 ۱ ا ناسخ یردتا دلوت كلا نایدنا هدافا هديرامعم
 ۲ . ردنکع کش کیدتا اک « هرزوا قلوا لو هنتمسمص

 ۱۳ ۰ یا یخ کود قم اور قم ۰ وا ةة
 ۲ هتناصق كت اح .ررتسوک یتددالوا بولوا دوحوم اا لر



 ۱ ای

 هعوض ومو زاد ورم بولواترابع ندصاخشا تدح و «نامزتدحو

 دلو ندعبدب ناحسه نالوا تىما و درد ندجو نانلو دن اع

 هتبّور یییراکتعنص ناحیه نالوا تیما اهن رد القا بات اواو

 هدهحول ر كنيرادقنم نامز سا هسقوت . ردماهلا تدحو هلسو

 روصت یتیدلوزوب هلیسارتسوک كنسهینابح تاحفص فلت كصخشرپ
 تکلمهم ندنرتماسر رصع یجنشب نوا .ردلکد تدحو یرلکدتسا

 یرلهحول ررت سوک ینردک یدب « یترسم یدب كع ترضح
 یوتح یرصانع فاتح تدحوو قرهلوا هلّصف :ردللدرب دااعدا وب

 هک «رد ءان کوب . ردحدیا هناراو راهطا یسح هلض» هدتس یدلوا

 « تدحو هدنلخاد عو » ینسح یراصصخیتم عیادب كوو قوحر

 دولآ هفارخ ییارادفرط تیرکق هبفامعم . ردرا شما فیرعت هيد

 ندیرغوط هدرب یرلقحهبارا هدنزرطكئش نلیدیاهدافا هلی داقتعارب

 ا كرالخ لدا تجر و ا ی
 « هب هنس رصانع لک ه هج راخ ٌءرظنم عوضوم سرخ ردک و ون

 هداوم 1 ناو« ط وطخ « تاوصا ندا راهطا ییردب ناھ

 كصاخا نال وا لخاد هنسیدنک یمق و توق لرلو . رو ات

 رصانع نالو لخاد هنمظنت و بوت « لکد هلیددع كناشا دوخایو

 تراک هسرولوا نکنز ردقە رلود ردنسانتم هلیددع كەس

 یرلامس قوح 2 راردبا راهطا هدایز ردقوا هد یی لدب ناھ

 كت ۰ یاس رب كت یرلهعیدب تمق هک « ردراو نلولبات نرتسوک

 هدتعص تدحو « هد عو وا اه د ندهحولرب تن وک یک ر

 كراکتعنص ارز . راسهلوا تسمها ا هل.طرش قمل وا ll لتا



 3 وب ا قفوم هلعضو و دعوت ر نر
 . ردیا لیکشت طرشر نوجا نسح قسط

 39 و هبلع ءاي ER O « لوا ند ش سه « ید ناحیه

 6 یا ردق هب ع وضوم . ردضتقم یسفلو یوتح ینا مد تاب

 ۶١ هک زددوجوم نوکس ر هدنوا « نوسلوا هسرولوا راکشوشت ردق ه

 . روبآ ندتففح ےس ران | هدرظنکی

 ر نیو ۸ 4ا ینسهح ول وسا ات هس « كا | لکیم » الم ۱

 ی هتفقح ر لیا وا گره و ر و

 ۰ هدنراحور « هبیرغوط ندیضوط یوبو .رولوا عنام ههعزکب
 ۰ ۰ هما اما ا طقف اوت ودم هب ین ذ,ناجیهد ووم
 ا نانلو هدنلخاد نف ییاساسا :كنها نالوا

 .. . ردلکد كنها ندیا نعت هلجازتما كرلابض « كناولا « كطوطخ

 ۶ سبب كنهآ . ردموزح ندسید كنه هک ؛زدراو هال راتآ ردق

 3 ماسقا نونو « یسهریاد رهنک ام هدرا ۰ ردرظانت هده ماظتنا هب
 | ندید نسح « امر هنتکلام هبحراخ یهاظتو ماظتنا كاصافو
 3  یطوقس كراکلم » كماسر یهدنمان « نسور » هک ونلاح .ردمو رحم

 ۳ دا ااو شوفت بر ماظتتاو احا مدتسحول یهدنسا
 3 ۱ . ردا ماش ر

 3 . یداوم كدر كنها تحنص رثا هلنیروسم قماشای < كمهلوا
 ۳ برلوا یوق كص راآ تدحو .ردنلوا كلام ههلخاد تدحورب
 ٤ . ردلیلد ر ك یمن ء یسزاتع تراشار رکید كدب ناف



 ۱۹۷ ۳ 2 او 9

 هنحوروساسا « هتعییطو بام كوا 2 عام

 .ردضتقم كما لاها یرادقنم نوتوب نالا هقۆدت رظن ینالاح رباغم

 «هخرات « هعاتجا تاققدت نوسلوا هسرولوا یلءدناف ردق هل کلذک
 تعنصدقنم .نهلب رو یا تعنصدقنم ەدەرلەسمك نالوت هدهعامجا

 دقم ینی . یلیرو هناوذ نلسهلوب هدهعیدن تاق قح آ یاب

 هب هم وا 6 هب هعالک | ۰ هب هماللک | ی E ییدتا ققد تای

 نخ مادام هیراتعا ساسا , ردععد هی نالوا یعاس

 ییدتیا دیاوت هدز نسح ېک ییدرتسوک «ییدید كتناق .ردیناجیه
 سح دقنم ییقح هدلاخ وا راس هل وا رده هل ال وط ناحیه

 . ردکعد ندیا

 هنسهلوا ییش یونعم كا كناد « نه وا تایسح « هبفاممم

 هودا همام هدنمنص سم هلا داد هر وا هه ها

 ینیع - كمرو قح هک ره نوتو « كمریو تیمها هه یصخش یانعم

 كجا راك ا یدقنم هحشنلاب « كمهمر و قح هب سمبل 3 رباک هب هطم

 یراهقلام هلرانالستروق ندنافارخ یرکفو ینهذ «قملباق ارات زکلاب

 ,رذشلک ی ىع ووا نس ەچ یو اه
۰ 

 ۱ هج راخ ییا دب ناحیه ga تيم 5 شب «هلیمآ و نر دف 1

 باقم هاکشر یدام 6 سوسح كرەدىا مسج دوخاي 6 كرها تبارس

 یحور كنساحیه و یجراخ ال وا تعض را هلو ال وط یسهلوا

 دام هفاصوا ماطرب «زاملوب هد نسح هد رب دقت یزد هلو 6 ریزتس و

 حح - کذ هلشواعم كنیداوم هلرتسدم لا < یعومع كلا كتتساسح



 ۱ موم ب+
 هه

 Tt هد عص

 تم تقیقح « تدحو <« كنها هدتعنص را آ س هب دیس تانقات

 -.هبعامحاو هبقالخا تایسح هددیقتت س: هدافا تیلمکم «یید ناحیه هددیقت

 دات

۱ 

 سج A ا r ما تاقا

 .ردبا زارعیدوت هتعلدن رز هت « هدنقس رب هل یرگف هلساع

 .٠ ردکعد قفلو هدهملاطمو مکح نایب كرەديا درج ندنایسح

 ١ قاط كنم دانا مدهعنطلا قوف اه ه هدتتنط ه هکمادام
 2 ۱ كتعنص ران هرکضم و غامد «ردلکد دوج وم نسحر یح هلم هدیا هاشتو

 . كنوا هلینیع « ردیفاک ا نوجما كمجوا هبیرضوط ندیرغوط ینتسح
 قلت بجو لبصا یتنص راثآ . نممدیا مظننو فدک هدیرانوناق
 ینبع به «نالوا شلتسوک هدنروص فلتخم راهعفد قوحر «نلیدیا

 دارلدقنم کسا ندا لاخدا هلخاد Cr چافرب نانو اب هنساوق 21

 اللد ك نماعداو لاح

 . كنسیدپ ناحیه ی اوتحا تعنصراث هکمادام ندتهچ رکید

 : قالخاو «ربخ ین داوایواح «ریاربهلبانت « یتهنصدانآ «ریایط وا هلبتمیق

 دوخاي هلیسهبعاتجا تاریثأت ا ا وک دوخاي « هلیرابتعا
 ِ :. تراهم ییدلوا یواح بولوا عیب هنسهرظن زدی وحش تعنص تو







 ۱۹۳ e ا ا

 ردا دییز یتفالخآ د وک كرا هاب الا و
 ینایسحیولع هدایز اهد ندنر رگید دراز موم ض» هققل ای

 كا هدزعدوحوم « هدزحور راعوضوم ری « ید .ررردنایوا

 .تهافس « تیانچ لباقم کوب ؛ راردیا ظافا یناسح یلاع كا . نبرد

 رلعوضوم كووب «رربدنایوایرلنالوا قالا كا « نیک رح كلا یرلهنح

 ناوتسح دراکتعنص هلس راهسهم مک هدوجو یتعنص راب | دو وب

 تواس ر راکنا لباق رغ وا هلتسالوط-یرارنات یهدنرزوا

 هدوجو رلرلا قاب ا یتیداع كعوضوم قرهلوا سوکعم ۰ راریلوت

 تاغا هروک ههعیدن باسا ماطر هدو ارز -. یار هلکمهمرتک

 .دریو تبسس هنسهلوجوک كتعنص تیداع « كالنک رج ت.ردشلدیا

 هلکنوا زکلاب « رلر رو یوم کلا ہد زک ک

 كعوضوم هدهساکد یرغوط ردقه یراهرظن كرلنو .راردبا لاغتشا

 ردق وا هدیرکف زما هوالع دیدج نسح ر هتعنص را یعولع

 . ردلکد یفوط

 قالخا تعنص هک «رودرتسوک تاحاتضیا نیرو ردق هناروش

 < ردرابش یربآ یر یسهاف كفالخا « ا تتعنص £ رک

 كي هایرابتعا ییدب ناحیه « ییدب نسح یتیدلوا لماح تعنص طقف
 هننورد كلوا هک«ردقالخا ردقوا تعنص . ردقالخا لماع رب كوو

 ناه هسرولوا یرعم ندتفاصو تهازت ء یداع تاسح نالوا لخاد

 ىح « كناسسح یالخا « تعنص . ا بغ ندنسهباسح تمق

 ندنسهیلصا تمق « مشهللزوک هلسلوا لخاد هنسیدنک كئاعءوضوم

 ٠ . رولوا كلام هتمق رب هلضف
۳ 



  هبیدا تامولعم ۱۹۲

 هراپ هلنروص كا جسهت و ظاشا یسحت « ققارب ناریح
 هرثأتینسح « هک رتو لاها ینکلسم یراکتسنص چکر با ارم قعازاق

 هنر نسح كراش فا هيد نسح هصالخ « هادف هتنارعو

 . رو تسس هتک اق

 كررت دوج یتعنص رار ییبلدب سح هدایرظن هقشاب ندوب

 هلماضنا كراش هقشاب « هدنایملمعو تاقطت هدهسرولک یفاک نوجا

 «یتج هلو توق نوجماكمهلوا .رولوب هلس تاح « زعا یلاعت زکلا

 كتم م «یظلغ كحور .ردراکرد جایتحا هناسحرکید کج هشهلکی

 دیر ندناسح كسکو یتنص راثآ یتسوبی كبلق « یدوقفم
 هب یلدب سح وب « ردبا مورحم ندنمسق رب كننايوتحم هلتهج ییدتبا
 ۱ اب یه اف اعا تلم تعلم ردا ئات قارا رو
 هباطخ کما قلت تمق ناجح هادم یسج وا . ردهدهطقنو یساطخ

 نالوا نسح ۰ ینسح ندا ناصر هوس یوا لصا « روهمشود

 هتمنص هبیرغوط ندیرغوط یراکشنص « یسهنا دیر ندرایش
 هرخ الاب كنيميدب ناجیه وب .ردیسهمهبا دیعبت ندرایش نیما سام
 هدناداتعاو قالخا . رولوا هلسو هنسهمادلرت هلاحرب یماخسم یعقوم

 یراکتعنص هیتاخ تیدج <« هسلق تلاصا « هحور تماقتسا « راقو
 ت

 :تیولعر هتیرارتا > هن سول اخ هباغ هر عدم هل را هس هم ربك هدوحو

 هدایز اهد هر و كرا < ردیآهوالع هدحو نوسفر « تعسو رب

 اغر هنراتظلغ « الاح كناراکتعنص ضعإ ینادتا . رولوا هل سو

 عضو یاح تسفاص هليا داقتعارب نیرد هنیرلرثا قحنآ یرلماب هباشاپ

 رد ندب را هم هلا

 جت چو یو سپس سپس سم

 ستار پورت جت



 1۹1 هبدا تامولعم

 ك هعیدب تدصخشر «كیهدیدج تدصخشر « نوسلوا هسرولوا هه

 رب یداع هدراکتعنص لاح ٌهیافو ءا هنسهلوا یزک س « ینو
 هدو دض ردق هن هاسهناح تاکرح بونالوا یک یهدمدآ
 . ردپا درت ىلع لا یافت

 لاها هدی۔هصوصخ قالخا هاراکتعنص هایراتعا قلوا ناسنا

 هد یلایخ هی « یک ییدتیا لیدعت ییلابخ ياف تایح . نمهلیدیا
 هدقرشر « « هدهحولرب < شو . ردا لیدعت یاح

 رد دولوم كتعطو جانهرب هدهسل وا یلاخ ردقە تاسح نیهرتس

 رلهسلوا قج هلیریآ رک | هک« رلردقازوا زآ ردقوا ندهققح تانحرلنوا

 یر تمنصو تابح . رارتسب « رارولوا « رازامهلوا كلام هتمیق رب
 قرهلوا هنیررض یدنک قجنا ندناح تمنص « ردلکد راش یرآ

 بقعل یررب هک « ردسش ییا هلیوا تعنصو تابح ۰ ردیا دعابت

 . رارولوا لخاد "الباقتم هرز  راردیا دوه هتیرپب یرب ۰ راردیا

 «یتنناح نولو تعنص هک هزرلسهدیا جارختسا ینوش ندناملاطم وش

 هدلا هلکمنا هنقم . هنحور كکلنب یتسها نوئو ینسقنور نوئو

 . ردقالخا هک ء كد « ردرادکنهآ و دحتم ها كلوا . ردیا

 . رددبحوت هطساور قالخا اریژ
 رانا دلو هل. الوط هیناسناو هناراکتعنص "ییابخ ٌهیاظ

 هسریاس وشود شع « یلمحم و ربص «یراقل راک ادف كراکتعنص هدنساسا

 ارز .رونلو شا نعت ندنکلیدنک ییدلوا قالخا ردقه كتمنص

 زسنو - ردق«یلسم نادحو تائیس نوتوب طوب هتعیطو جانم
 همعض < رتا وج وک سا ره دوجوم هدتعنص - . زامهلوا تعنص

 ۰ ر روشود



 هییدا تامولعم ۱۹۰
 . ردنراع ندنسهلوا هلضف هلتسن هنیرکید كتقالخا كنبرب قوفت
 هلتسن هالاق دشال هتفالخا تعنص را رب ندیا نقل یشحف «یتهافس

 ۱ یک یتمش رده ثتعنص را آ نت . رولوا كلام هتمق ر ندداهد

  لاخدا هرلا یتقالخا كرهوشود یهقبقد و هدانئا یکیدتا قبقدت

 هاران وا یسکع « ردیا هوالع هنئسح كتعنص راثآ تقالخا .ردشما
 . ردهلئسم ر راکنا لباق رعود «رولوا باس هنطوقس

 ینسهناراکتعنص تقالخ | هلسهصخش تقاللخ | كراکتعنصرب هبفامعم

 4 هناراکتنص لاسخ ةباغ اضعب . ردضتقم كانا قیرفت ندنراو

 |. رلبهلو راموروجوا ردق كج هلند داضت « هدنسهرا صخش

۱ 
۱ 
۱ 

 | Ei صخش ر نالوا کات هدنسهصوصخ تاسح ا

 | < لاسیم « ةتحافس تاذ رب یلتسوما « ولادج « یجوتلوزوک
 ع رلرعاش نالوا بلاغ یابخ . رولوا رام تقع لام تهاقس

 . ندنرهبصوصخ تایح هدنرارتا راشارتلکیه «راماسر «راسانش ییسوم
 . هدنراهلابخ ياخ « هقشاب هدنراداشعا رلنوا ارز .رارینوروکهقشاب هلماع

 . هردنآ » ماسر نایاشای هدهسنارولف هدرصع یحنتلآ نوا .راردهقشاب
 1 هدنرلهحول هدلاح یفداشاب هلا هاقالخا دف تابح رب « وئراس لدا

 نایاب هدرضع ی زکس نوا « < شعاشاب یار ٤فع نکس

 | ىراقوذء یرل هحینلک | هدنرل ولبات قح | ها « واو » ی هسنارف

 1 . ردشملسهیاشاپ

 ا نکات تاق هدنسهصوصخ تاسح یرورس و وک احسه

 درا « هسییا دقال ردق ه « برشم دنر ردق هل كب لاک .شعا

 ۱ «ندنرل کبد هناراکتعنص لادخ هيافهکر ولوا هلن وا اض .ردهنسکعردقوا

 . ریلیهبریآ هدهجرد قجهلوا سوکعم



 1۸۹ هبدا تامولعم

 اهد ءحور هدایز اهد هرات | ییدرو تاح « تقالخا . ردبا شخ

 تارات هلبسهوالع رلکنها ماطر, یکی ادعام ندکدریو تموم هدایز

 جم هننولع كنسح یتبفاص « یتیولع كماهلا .رلبا هیوقت یهعیدب
 « سولمژنا » كەلم . ردرا هدیرفا هش یلتمق كلا راثآ نایهدیا

 كوو كا كيوب یسس كتركف « یرشا كدماح « یسهحول دنا

 . رداد
 برا هرادا لاخ لغ اا رز اسم را

 یتنص هدابلاتیا هدرصع یحتتلآ نوا <« هدناتسنانوب هدننامز طاطحا

 ی ییدلوروک نامز یراقدربیآ ندا ایم ا هاسدو تاقالخا

 دکن يقالخا رغ تل را .رلا نال یا یا
 « راقص یرک اشاع یو ءراق تقالخا ریغ ارز .رولوا ییدب ریغ
 یک كح راتروص نا ال عضو هر اا لآ

 هدهسرولوا منم هلزوک تأنس ردق هره .ردیا قوس «یتشز نالوا

 اعاد « هلساضتقم یار و, تعسط . ..نعهدیا جازتما هلکنوا هلماع

 ,هسرولوا كلام هناربثأت یقالخا ربغ مقاطرب تعنص رثا رب .ربلاق یجنابای
 كزمتعسط جانم « یر ده ماظتا مدع وب هسراشقوا یزعاصارتحا

 یالوط ندنوو .راربق یزاوئو كنهآ اریز « رهلهدز « ءانب هنتدحو
 نلک مزال هدنصوصخ تئارقو اشاع یتعنص راثا ءیلسک | زعاحهن

 . رلکوروس هر نداس یز هصالخ « رریدلوا یتفاصو نوک

 كنیرات | ضعب كعدن . كخاضوا « كنوسدالق « كراتوغارف

 .ردو یت ودام وشراق هدنک و د سونهو كنحمدم سونەو تل

 یکیا « كنسهچراپ یقیسوم یکیا « كلکیه یکیا « كنهحول یکیا
 هنیرکید - هدلاح یفیدلوا یواسم یرلتمقو یراراکتعننص - كرعش
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  ۱۸۸هدا تامولعم

  هسروشلو یرا ندراندیا قاحتلا قرهلوا یحابای هنیدنک هدنساسا
 ۳۱ ارا ناف نالو فلوو رتا كعلم

 رادتبسان امناد هلنسح سحریخ سح هلیسیالوط رأت نسح ییدتیا
  لکشتوسسأت نسح «تهذم هنغاب لشاب «قالخا ردقهنره .ردکعد

 " ریدقن ییدتبا نقلت هک ءردقوج ردقواتماشمکهدارآ_هدهسرو همهدیا
 ۰۵ 0 را رارکتساو ترش جب ادل ء شتسریو
 كلوا « اغر هبهمظع قورف یهدر هزا « هنجازتما هلئائتس

 |طوطخ یز 6 تفاص < نسح «هتتس « رخ هدتعنص .روبلسهلوا معاق

 « روسشهلر هدنزاون « هدقشع « هدیشدنا ا تعفنم هلبا هکرتشم

 . رویدا ظاقا یرف حس یماظتا مدع هدندف رط رکید

۷ ۱ 
 و نولو س. روس ! عاما تعنص دا قرمّما ی

 1 ساز ا اف ب شانس «تااساضندبا برش رک ھل
 ادد كتقالخا -. هل راتعا ظاقاو راطحا ههقالخا تاسح « لکد
 ۲ اتسچ نالوا لخاد هرا ر نالوا سه < لزوک تا یسهلوا

 1 . ردسهعا هوالع نسح هاضف هب هقاللخا

 ٤ رو هجا دنا وت یتسعلد نسح كرا ۳ یا تشفالخا

 یفاک ماهلا تفالخا قرهلوا هنفالخ ییاقلت كساقفر و كن وتسلوت

 ر یرعم ندتمف لبلذ و راوخ هدیووا قالخا "ةقشح « هسروهلک

 ا رب را تا ادج « لکد دال ء ًاسوکعم « هسراو رانا قاط
 3 ۱ ولع كس هک «ردهتسراو ندهمش هسروسشل وب یتمقو یخ دارا ۷

 ۳ ر هتغاب اور ر هقخاپ هسح تاج و تلاصا هنوز و



 VY هید وال

 سح یراسش سفت ردقو . ردیا قیرفت ندراناسنا راس ی

 رب یک شعا نضدنیکر ندا عادبا یرانوا . زرولوا رورغم هلکعا

 ینسح رب هکنوج « ردیرغوط قوج زآ هدوب . زرارغوا هیمهاو
 كما عادبا ندسکی قوح 1 هدحور نورد یوا كعد قعوط

 < رردنایوا ینعو قشع میانه دوجوم هدز یبد ناجحه .ردکید إ

 چیه « هسمک رب چیه .ردیا دیلوت اهتشا رب وشراق هرلکلکووب هدزب

 یربشا هلا ردنکسا كدماح كوو هکءردقو ررحم و رک اشا

 هل.عارصم « بولصم هدو هک نداق و 6 ردمک و یبدردشوروک

 رب « بانج ولع ر هدنلف هدبودشدا یبسهنح ضارعت - - نایالشاب

 یسها تدایز یز كناسح بک وا کوب . نوسهیوط یراک ادف

 لب راتامش كنهرلقادود « هل رالا یتعنص سه رار هک« رد هلسس

 ییولعو ره راو ر «ک«ردهلسس و هن .زرالشراق هل راتاحبه

 هقیقلایف .زرینوشود یهمریتک هدوجو یلثم رب كنوا نهروکریروک
 اب | هک «ردهلبیس و هن . ردقوت یرلسس هقشاب 2 رلماهلا قوح رب

 م: نایشاب تان ید هدر ورک هاما ا فک
 هرج یراناسنا  رریدنایوا یفلنامرهق هد تعنص ران آ هک ءردهلبس

 هناعلاطم وش یسهبقیقح بابسا كنلامعتسا قیسوم نوما قوس
 هلسس الوطترارح ییدتا عیدوت یییدب ناحبه .روس وا شملشالک 1 1
1 

 تامشر یلزیک كا «ناکنز كا دوحوم هدنقم « ردا همت یرمور

 وب ارظن الرا کیم مدارا قالغا دری زا یا یی
 ؟ ردراو هن كج هدا قوس هفالخا یز هدایز اهد ندّتعنص ترارح

 نسح | « هسلکد قالخا ربع ردق یغیداملوا یالخا هصالخ ا

 هسرویامهلوا ثقهنیرب كقالخاوا ًاغر هرانالوا عناق هتبقالخا كنيعيدي



 هسبدا تامولع» ] ۱۸۹

 كنوا « نوسلوا هسرولوا هره تقبقح یيهدتعنص رثا رب

 ,ردلکدنتم یسمانوا یعاع كنلاخ ةيافرب نایاشاب هدنحور كراكتعنص

 كمریدشازوک یک ینیدالک | كماوع دصمم هدارو ندیلاخ هبا

 ااا راکجنم هک ردقو تیم را چیه هل ءانپ ,ردلکد
 ىلا خ هاف ر هدنادح هد مز هج هلبوا هیشعا لکی یتسلاخ هباخ

 . نوس هجا لکشت لاثم رب ءنعهّما لکشتو مس

 هلسس الو هاشیدنا ان تعفنم تللاعف « ییدب ناحیه قرهلوا هلضف

 فشک قاذا قالخا فرص هزب هاسهطساو قاوذا یفیدلوا شمرو

 کیدکج اما ردا توعد هزواحم سر E كرەر دتا

 ۳ ر هصح « یس تمواقم یه دلوا رشا و محام و قاشم

 جلفا زا ید لاد زمکیدید « لوف لوس هود سورا
 هتربغ و ی ید « ریرتسوک ینکیدادیا هدلا هدنلباقم تحَز قحم ۲

 ی
 هحور اوص رب هز یید ناجحه .زالاق هدهلزدقو هلّیسم

 ر, .ردیدل ر ثتناتم « تیلاصف وا « رايا شح هجم تلوص رب
 قیسوم زمهمشبقلف هقفرت اکوا یزمسس نامز ییدنلبوس قرش
 هضعراقاحاصفر .زمشیهتسلا كم وا هلسهطساو رللاو قایا یتامغن

 یییدب ناج هکمادام ۰ردلیلد رب اکوب زمشیدیا لیمشت یناکرح ردق
 « كما عبت ی ایرج كزعاق هیرغوط ندب غوط وا . ردقوذ س

 ینماک ذ :ام ندلوصو هرلهحبش یک كما جست یزمسساسح

 هتلاعف لایزعاسح كنهآ هدهلک رب « هیوقت ینمهدارا « ریون
 هک ردشررغوط ردقوا و .رولوا لصاو هدهحاتن كج هدیا لاا
 ؛ دیبا لاو ر نام نمکی شا راد یتنص رار ییا زب



 تا قو ل د ع وت ی ن فو ت ااا ا او اا
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 ۱۸۰ هسدا تامولعم

 ۶۱ ۳ ینعنص نالو وسوم هک «ردهایسیب ال وط لوو .ردفاک

 ماع ان اماد ء نانلوب طوب يم هلماکت ايدام یە کنوچ لولو

 تعنص طو ص ههاغر فوقومو « لمكمو ماع اا یا نالاق

 اكا شاراغا و طقف ۰: نفع یاو يروح و یک كم ولت

 ماظتناوم ارز .یلسهلوا حرجو در هلتیکلام هنفاصواكنه و ماظتنا

 هلزهدنک زکلای « ههیقیقح تابح « هبهیقالخا تاسبح ی كنهآ و
 او قوس هجا هیدرع سل ات را

 هسزولوا دیدشردقه ناحهنرتک 4 وصح یواردکع د لادن تحل

 فاصوا كتلبضف هسیا و .ردیا بانتجا ندراطارفا نادا نودا

 ندتسداع «ردلکد كعد تیداع كعد لادتعا طقف .ردیرب دتسهتساسا

 یرانال وهدنا كرلوزرا انف لادتعاو .ردشتحم هدقالخ ادق ا

 طقف « زمنا قوس ههقلطم تکو رتم ر هققلایف « ربراتژ ندرلنوا

 تاسوه یز .رب روت وک هب هلدتعم هطش ر نالوا قوذ كرش نونو

 یزعاسح یل دب ناحیه نوسروط هلوش كما ل هب هسا ۳۹

alهب یرلنو نولو وا .ردا هفصآ و هزت  

 كقالخا یتقح هک« رايا هرادا كرهديا راکنا هدهن « لر هدیاسهت هلضف

 یروآ نوکس ك قسوم .ردلکد یش ر هقشاب ندنودیدصقم

 . عطةنم ندزعابح یزب تمنص « ردهدکلک ورايا ندنق| كتيددع
 هلةمام لوا تابح هک  تارح رب هلوا و « ردیا قوس ها نزاوتم

 1 ردنکوا راز

 یزمتلاعف :ردکلام هده وقر كوو اهدندراضحا یبدطه

 . زدیا جسم یتفالخا هلتهج يیدتیارس هدملقت



 هبدا تامولعم ۱۸۶

  نوجمآ یسملیهدیا سح هدنروص رب قیقح « هسرودارآ یقوذ راکسوه
 كرت هنناحبه یدنک 6 ههم ون وا م هطق هدوا < یک اک تلاس

 ٠ عبات هتیساسح نایرج ندیا ریخیسآ یندنک « هبهمهلا تیدوجوم

 . . ردشیدا ان تعغنم ردقو یییدب ناحیه هتشادا .ردروح ههلوا

  تالام ههاغ ر هلو .ردکعد لیا ر « همدقم ر هفالخا وا هملع ءانب

 ۱ زد دو وب لا « یراقل راک ادف ویو كا هيا كمهتسبا قلوا

 . ردکعد كنا رابتخا
 ۱ یشدردنایوا هدنعهحور طاق یمیمص لا مزا كتعنص رات

 ۲ «لکد هلسالوط یشدنا ان تعفنم نکلا هبهقالخا تیلاعف « ناجیه
 ۰ تمدخ یاها هلسالوط یسهمتا هراسا هراحور هد ینهآ تىلاعف رب

 ٠ ندا لکت ینوا هک .ردهفاقو نزو ر تعص رات آ نونو .ردیا

 ۴ ااو و ماظتنارپ «ربنالپوط هدنفایطا كنوا رتصانعوا داوم نوتوب
 ندنراکاترد كحور هک ندشر هٍب وا مظسوتبرت هدتعنص .رونلود

 ۰ او رک اضاع كلهآ وو r ا ینورد كنها « را وط

 ۱ هدكنوا هاحور كن راکتعنص هلروص و هلا دوش هنحور كب راق

 یکنهآ تلاعف و ردا لاصیا ههعراح قرهلوا كنها مه یحور
 « ههباخ ر هل زعاسح كزعالباع 6 دل رلوزرآ ۲ رولوا شا نامت

 ۱ رب « كنهآ دلوت رب ینو قالخا ناو صآ ینتطوبیم کنهآ رب
 کلا روسشهلر هلا قالخا تعنص هدهطق و .ردکعد مظسو بالر

 ندقرف ینقوت ايو یسداع كرل هاف قرف یهدنراهرآ هلبا قالخا
 كتیدوجوم «وا . ردزواحتم یدنک یسهباغ .كقالخا . ردنراع

 هکو لاح «ردیا سح یجاتحا كمهلورلیا هدایز اهد هققد ره هلملماکت

 ۱ هتسیدنک و < ردهدنسیدنک وا « ردلکد هلب و چیه یسهاف كتعنص



  eهدا تامولعم ۱۸۳

 ؛ نازل قوب هه اک یم
 «ندراتسّور لاىم هب هر افت تاسوه « نیدوخ هلام هاا هنمااخ ٩

 یشحو « كرلاهشا اف نوجا هققد رو .ریراتروق یز, ندرلهظحالم "

 صالخ هدندنلا كناصارتحا هلتهج یبدکح ندلا كرابمسط قوس |
 « رلیا لاصبا«یمس یاوه ر یلاع یلاهد یزب تعنص » لکهه .رلیا "

 تعنص « ردراو یتح « یددوییلوا شهیوس یفوب نامز یکیدید
 تابح . ردیا قوس هتقر یز رار هلکم هم هدا هیت و هشصت همام ۱

 یزب ندنریثأت كراتوا لفط نالوا عنام هنسامووشن كنهقالخا
 .ردوا هدناراتروف ١

 یر « وا فلت هدردق هرورلبا اهد ییبدب ناحیه هدهطمن ون ۱

 هلرنا « هليا ریثأت رب هبیرغوط ندیرغوط « زاللق هلخٌما دیعبت ندتعفنم |
 ندتسقش عمر دتا ساک وقالب تین تلا دنا اک
 یساطعا هكزمکلت هک ردیشدنا ات تعفم.رب لوا .رریدشالقازوا ق

 . ردتشمو « بلاط ۱
 ندقوذ نلیدیا سح . هدهسیا قوذ رب هسیدب تیلاعف هققلاق

 تلاعف دلوتم ندنووا وا . رونا اي هباغ رب قوذ هدهسروسدیا دلوت

 التم دبات رب دسرو دیا تقافر هقوذ لاف كنووا : ردک
 تمق ر نوا نوت 6 هنددننک ی ها روالوا ماتن ا

 ردا ینهصوصح أ

 وا نوسلوا هسرولوا هل یسهعادبا لوصا و طااسو كراك تعنص

 یطابق یدامهرکص .ربشیلاح هلق یاران كنجور یدنک الوا ۲
 دوت ی | نی را ر زب .ردلب وت هدنوجآ راکسوه .ربن وش ود ا

 .زردیا نج هدا كاوا هتنلاعف نیهرتس هدنح ورو ٤ ييدسا 5



 هدا تامولعم ۷+۲

 لوت دم لرد تأف هدنسوسشراق را رب رادتمق لا < سفت لا
 ۲ ردنک هسک نالوا

 تابح طرش یجنرب كا نوجا كملببهبناط ییییدب قوذ مادام

 یجرب كلوا هدلاح وا « ردکما دعابت ندرلهشیدنا دناع هنعهرهزور
 هدنسوشراق كتعسط . ردکمهلبا درع یرلتوا یسهحشو هرات

 هسرشالقازوا یتبط یاضتقم ندراهشیدنا یکو راکتعنص هک« لصن

 ا همش تب او و
 لاصبا هبرغ مع رب « هیحراخ ماعرب یوا تصنص و .زشالقازوا»

 فشک یندلوا شمالپوط كئاحاتحا هدنفارطا هدققح تابح .ردیا

 دیس نیسو تک :زرادوف نوف یر تابیا ات

 .راسوا یلور یغیدلوا شماسوا كتحاس و تارطاخ هدهبققح تابح

 تالاعتشا هلس الوط كمردشکد یمراعفوم تاحاسو تارطاخ

 . رریدتا دعاس یر ندءمزور

 قوس هرخست اعاد یز كنابح نایرح هکردیرغوط ردقوا و

 اشاع « تحابس ندنارکفت و موم « ندنابارطضا و مالا ییدتسا
 .نههرانروق یشر چیه ردق هناراکتعنص عسا و

 یره رن ریا هدرغرزفا كنا ناف ندناملاطم وش
 لکا جارختسا ینکیدتبا قوس هناح رب هقشاب یزب اتداع « یغیدلوا

 .زریلیبهراقح هدینکیدتاصالخ ندنراکفاستعا دی كعفانم یزب رار

 نوجما قالخا هسبا و هکر راتروق ندسقعت فاز دناف هاتتقنم یز وا

 ر هسزالوا چه « هنقوف كساسد و لح یز .ددکعید كح رب

 صقنت یرداسعا تدوع هرلنوا هلکعا داعصا « نوسلوا هقفد.

 ندنس هظحالم یغیداوا تعفم هناکی كنس هاف تاح « ردیا



 AE هببدا تامولعم

 "ةققح یحانم و فصو كتمنص رک ۱ ۰ رور فا كما تکرح

 ربغ هدلباقم اکوب هسروییدیا دییزت ینکلاهم كرانآ یقالخا ربغ
 یداع .دومدبا هلازا هدیتسهماش ون دارا ] نالوا یضراع یتقالخا
 سف رار رلقلزقالخا یضراع كح هل هلوا لکل كب هدرا ر

 . رولسهلوا قالخا كب هدرادتمقو

 .تعنص .ردیفاک ان كب هدنقح یسقالخا رثآت كتعنص تاعلاطم وب
 ناحیه نوسف تعنص . ردلکد ریس رب نامز رب چه نوجا قالخا

 ,یفیدریدنآیواهدزنحور كنقالخا تاح هک ءردهمدقم رپ هقالخا هلبایروآ
 قوس هتلضف هلماع یزب رلنو .رردنایوا رالاع هاشم هئالیاع

 .ردیا هبجوت یرغوط اکو ا هللا باطقتسارپ ورد هدهسزعا

 هب یشیدنا ا تعفنم الوا نوا كما زار عیدو تعنص را رپ

 .تعفنم لعهداتعم تالاغتشا یهدنمهسهزور تاح هدو : ردجاتحم

 كملسهوط ییدب ناحیهرب . ردلباق هلناسسن هلنمرظن طاقت وج

 . ردهمطق ترورض ر و نوما
 ااا هحزاب هدنلا كنهشیدنا زب « كوسا: ردکم و سوبام رکا

 سح یش ر. چه هدنوشراق كتعنص يآ رب لمکم لا < نست هلا

 دوخاب « هدنعدو همسر كنایاکح ضعپ - هقشاب ندیو . زی هم هديا

 زکلای زب - یک یفیدلو, عوقو هدنبسرت كنهرهچ رب نایوس
 ؛زامهلآ قوذ ی چسهقهسرواوا قحهقاب هنسه راهطا تهج كعوضوم

 شما كرت یعفوم هناظحالم ی ماطر نامز وا یید قوذ ار ز

 قالبج هدنسوشراق یرهح ول نایرع ك« سنور » هکهسمیکرب .رولوا
 نامزوا .رونلوب شعاپاق هبییدب ناجیه ینحور « زی ونوا ی راقدلوا



 هبدا تامولعم ۱۸۰

 قالخ الامودعم یعل شالخا ربع هجا 6 یالخا 4 یتعنص هتشلآ

 . رادوس وشود هلروص وب راندیا یتات
1 

 قالخالامودعمیتعنص س یر اتم زو او روا تا ایتعا ثلتعنص
 یرثأت ر چه هنیرزوا هير < تادابتعا و قالخا هل كهسنیا یتات

 هسرزوا قالخا كعبلم هل او راکماهلا ردقو .ز همهسد ردقوب

 قا ا رار قارا یدو ماسه كوس یتچ هاو یا
 هنحام و تعسط ون هلس كەتا لوق یشدلوا فرط ف هدنص وصخ

 . ریاسهلوا نواعم رب هقالخا هن هلطرش كمهلک للاخ

 كج هلبهلوا رضم هناذب هک ءردیش رب هلیوا ییدب ناجیه "ةقیقح
 ینمرارظن .ردبا هباقو یز وسشراق هتقالخا ربغ را | ضعي

 قهسرولوا كجهریوح هنیرزوا یییدب ناجحه بورردنود ندعوضوم

 گم  رشود ننیسا یارثا نالوا ابق لول تاعرترت

 رب كج هریو هارکتسا هزب ۰ كجهتجما یز, ندنقیقح هک ردنوجما
 هدشارتلکیه < هدصقر « هدرعش « هدقسوم « هدمسر رظانم قوح

 ۱ اه ای سایر
 .ردفاص و هبزت اعاد ینا رع یهدمسر « یهدشارتلکیه نیزسقلوا

 دادهره زآ كب ندتعنص نوجا كمل هلو هدباتع « هدنکود سونءوو »

 نایامثراق هی ربع سح رب هقشاب ندسیدب ناحیه .ردیا اضتا قلوا
 ندریدقت ناسنا « نوسلوا هسرولوا هل عوضوم « هدنسوشراق ران[
 . مهوشود رب هقشاپ

 ان کم كیواو « نانایامالک | یتمنص راندیا کر هللر وص وب



 ۱۷۹ هسدا تامولعم

 راتوغورف :ودهدگمرتسوک هز یهسه راث آ قوح رب ردا راهظا

 ندراث | لق وب یرالکیه كچوک ك« نوییدولغ » « یراهحول ضمب
 هسلا یرلهحراب كسانش قسوم یهدنمان « ناتسیرت د یک ینیداوا

 .مرلوزرا زامهنلوا ناکست « هتکورتم « هکلزستراسج « هبیدیموت یر
 . ردیا قوس

 .یدولوم كقسف یوزرآ رب هکءرددوجوم هدران | رادتمق ماطر

 . رار هتلی هقوس هتحافس یزب بووا

 هکوا ینساعدا یفیدلو زسرثأت كتقالخا ريغ هیفام عم
 یضوط و ندنرظن هطَه یتفالخا غ كعوضوم . ردلمهمروس

 ا كناسح اب هتسهاراکچینهت توسط كتمنص راثآ لس هسلوا
 .< هلا یبدب نوسف ارز . زامهلوا ورغوط ندنرظن هطق یتفالخا

 .ردراکرثأت اهد یالخا رغ هلبا ییدب ةبذاح

 هنس همتا نیت هليا تایسح نالوا لخاد هنسیدنک « ییدب ناحیه
 هتقالخا ربغ اب < تقالخا وا « هسرولوا هنیتقالخا یحراخ « "ءانب

 « قالخا هل یی - قالخالامودعم یساضتقم یتعیبط « دیقال هلیماع
 ناژ ءانب هنفلفرط ی هدنصوصخ قالخا - ردقالخا ريغ هد ه و

 .قالخا رغ, هده« قالخا ه هدتعسط ایوک یوا, یک وور قاژ
 رب هدنعیبط .زامهلوا یرغوط كما تلت قالخا ین یک شقوب رابش
 .هدتعنص .رازعا ساع هیقالخا ربغ « هقالخا هک ,ردراو راش مقاط

 . ردیر ندرلن و

 .یسهحاسر زاممو صوصم هتسادنک كنوا هک« ردشرب هلب وا وا



 1 هدا تامولعم ۱۷۸

 ۳۳۳, را . ردماسهاوا ,قفوم نواح نردعانسح
 . ردهلئسم رب یضراع نەما قفاوت هنشرعت « هنساسا

 ییدرتهوک نوسلواهسرولوا ه ع وضوم ء« تعنصنوجما یراضمب

 «  ردهدقعلوا دع هزاو فاص اعاد « نوسنلو هسرونلو یهر طبحم

 . هسراو هل دناع هبط قوس و ۰ یاویح هدزب ییدب ناجیه اریز
 هارا | ضعب یتح « رریدشالقازوا ندنکلهت یزب هلبا هلازا یرلنوا
 نسح . رلرد هدننط ردا هاقو هل ندمومس ییدلوا یوتح

 یدلوا هد رضاح لاح و هدراسایو کیسا « كتلضف ی یبد

 ۱ ا را اب کرا دور رت ناف یا اک
 ا تلضف یش ره نالوا رهظم هزمشتسرو ریدقت مزب هقضط|یف

 ققوت لباق هلتاضف نامز رب چیه هکردراو راش لزوک هایوا .رداکد

 ندهصقان هعوحم ته ر یتح «یشیه هدتعبط رک | . رازامهلوا

 یه یقالخا ءانب هببرظن وش هسیا كلام هنسح هلرب كلن ر ج دلوتم
 رب ده .زدکعد نکم ربع هدول هک ردضتقم كمر وک هدهطق ره «هدرب

 «نسح .ردلکد تلیضف رب كجهلببهلبق هدازآ ندنرارکید یز, نسح
 هده « راک ربخ هن  هدریدقت ییدلنوشود ندنرظن هطق قالخا
 . ردفرط ین هلسامع وا ؛ ردقساف

 ا ا ا ربق وا اا ىل ییدب نص
 جازتما هدانا لوب قالخا ربغ یک ییدتیا جازتما هلراش نالوا

 ردق وا هدهلا قالخا ربغ هسرولوا عوبشم ردق هن هللا قالخا .ردیا

 . ریلس هنلوب ع وبشم
 یرلقشءترارح دباع بیعیدب نسح كنیراراکتعنص « رات "المف .
 « یرابش نازو یقالخا هدایز كا . نکرج كلا « قرهلوا یسهحش



 VY\ هسدا تامولعم

 ؛ دعابم ندهفوذ تهاقس س*ءلاب ید قود ؛ ردلکد ناياش هحبش

 .ردلاسم هداعلاقوق هتفاص « رفتم ندیوا و

۵ 

 هدیراضعب سی رظ) سیف ر ہم ا مع 1 اھا ج تعریف

 ردیلماملوا جارختسا یسانعم ردقالخا ندکعد ردقالخا ربغ تعنص

 : رار ویدا همااطم نام هللروص وشو «راروسد

 ه نامز ر چیه وا « زامهلوا قالخا هایدودم یاضم تعنص

 تعنص رار هلکن و . ردسرد رب هد هن « تحصت رب هب لام

 یامقلت كئاوذ یک دواهنوش < لکهه نالوا ندنرانامرهق كن راعفادم $

 یرشب وشراق هتاصارتحا هيلع تب ردنا رت یکیدشا ساع وا یا 9
 . ردلکد هدیشر یرعم ندقالخا ین « رلیا هظفاع

 « رریدش هلبلابخ یلاکشا نوتوب تعنص نوجما یراضعب هقىقلایف
 ندا سام هتل 6 ءردنشرب ردیا تر ندلاکشا عنصم هج هوو

 .ردهدقعلوا یقلت هدنزرط رالبق عورشم هلیا هبزنت یمش یه

 زکلاب یتعنص و ارز . زامهلوا ییلت ی شلک اب اهد ندنو

 یک ینیدلوا یا كتمنص یک ینیداوا كم وشود ندنتهج عوضوم

 یمهحش رف رب ولو « یتکجهریدشللزوک « ینکجءرتسوک هدنانق

 و . ردکعد قعونوا ینجهلو كلام هرات رب رضم ققح هسکد
 شملمتالرف هعفد هجراکس هراتهتسدا كما هزت یتعنص ضارعا

 قسطل هتمنص نوتو اساسا یتفک كمریدشللازوک . ردضارتعا

 «نصهردشللزوک یتعیبط نامز یه تعنص اریز .ردلکد یشرپ رلیبهنلوا
 < نریدش هللاسخ یوا هد هل ‹« نوققح ندیا دیلقت یتعسط هن اکوب

۱۲ 



۳ 

 ندیداع قوذ هلبب هدنرامسق نالوا یک ریرتسوک یهناسغ تاسوه

 قت قوا یالوط نديون ؛رددتمو دعابتم ندج ازتما هلکد وا «قاژوا

 ردکع د لکد دوج وم هدلا لبلد ر چه كج ه دیا

 . هدیتثص لکد ینایسح زنکلای هلتسبطو جام فارحنا وب زس ەش

 ندنلوب یوا هیدصتم قلآ یقوذ هلضف « كمتاریغت هدییییدب ناحبه

 تسیدب رب ہدش سه ردق هوم « بارطضا « تاافتس ء كمر دود

 دیک نمای

 نوساوا «سرولوا قن ردو ه « نرد ردق ه خسف و

 هسندکمتلکوب هنیرلزوموا كتنص یقلت زرط رب هلیوب . ردنیکریج
 .ردغوط اهد كمتلکوت هنتعط و جام كراکس وه ابو ها راکتعنص

 « ندنساسا یاناحبه نوئو یسنلکو همام هنرزوا یدنک كحور

 الا هوم یمشرزوا زمتساسح .رردلوا و رالی ا

 هدول « رر دلاق یتموصع« و تها ر ندنوا ب یا وو فود هلصف

 لباش یتاسح یدنک .ردیا باجشا ین-هلاق یرب ندناحه كحور

 . رلرولوا بک را ناراکتسوه ندا تاقوا راما ها

 ؟ رده الوط للحم وب به ینهلوا هرکص ندلا ءرهز كرەلدوت

 ؛ رردلوا « رروا ندنسهطق كوص لا بیاد ناحیه لىل وو

 . رلبا مورح ندنناح « ندنش یوا هدر یتوروف فا

 كنعيدب ناحیه هح تهافس هک رولشد؟ ۲ نداعلاطم وش ۱

 . ردهلتسو ر همها رهاز كوا نکا 6 لکو یس ۹ا 3

 .یداع یک ییدنوسود كره ور 6 كس وتسلوت یبد قود هلع ءانب

 چسه 6 هد رب چیه هلرامعا قالخا و . ردلکد یسح قوذ رب



 1۷۰ هبدا تامولعم

 ر چه هلقل وا یلوصحم كت رحل ر قفاوم هتعسط سح قوذ

 .یفلانف هک ءردبجازتما كن هسناسفت تاسوه هلکنو طقف .ردلکد اق نامز

 مر نوو هک ردسو زرا یسهوالع ظح هلضف هظح ر « ردیا دیل وت

 هدیسط لاس :تقالخحا رع کد .ردمدکمهلبا بیرخ یزعاردقم
 هنملع ءا .ردیا نعت هلتهافس ینی « هلفارحاو رفت كتلاعف رب نانلوب

 دعاسم ربع هفارحا و هدایز اهد ندقاوذا نونو « ید قوذ

 هلبا هعماس نالوا یسلاع كا كزءایوضع نوتو وا ارز .ردفلاخ و

 دعای ندنابجزاخو تایدام هدهدصوصخ وو کیدا باطخ هبه رصاب

 هداسوا تبامو «ردنالوافاص لا هدنصوصخ قوذ دلو هلتهج یيدتیا

 هدهسرور دیا تعجاص هاسح یییدب ناحبه ردقه ره .ردلکدقوذرب

 ییرح كزعاصعا تاملح زکلاب مزیوا .روهعا افتکا هلکنو زکاا

EEEهەق اذ هده « ههسمال ه < ههماش هوا ارز .رونالاق  

 . :ددوجوم هحار تعنص هل « خبط تعنص ه هبلعءانب « ردیا باطخ
 نرتسوک ینکیدرک هلوساتسا كحاف .ردحضاو لیلد رب هسیا و

 فک كنبربثأت یهدنمرزوا مز كنیورشيپ زار هليا هحول رب
 هننارئأت كناوصا قسشیرافامراق دوخاب « لركف ر قنغاط قفا ام

 هدب رز وا راجاغآ ؛راکزور یتعنص و ؟ ردیمش یلعاسا ینددلوا یواسم

 یرلهولج اهلاخشوخ دوخایو « یرانووا زارتها ییدرتک هلوصح

 زکلا « كعا راکنا یناحیه ييدسا دلو كاتعنص قعوط هدن زادعم

 یصاکد هحدنلاب گشت ۳ یارجا هزعاسحم :لکد هر

 هدلاح وا .ردکعد قعونوا یکیږرتګ هتکرح یزمدوجوم نوتو

 نوجا كلوب ؟ردراو دعاستم ندناظوظح یداعردق جور قودو

 تعنص ؟ رولمهلوا هل یقالخا ريغ زا اهد « فاص قوح اهد ندتعنص



 - هیبدا تامولعم ۱۷

 ۱ یا اقا یراق دندو ايد یمسادلجم ما
 هناراکتعنص هه زا نلیرتک هدوجو ردق هیدمش

 ۱ « ردنراع ندریدق و سیده نماد نح هلع ءاس « كاسه

 _ ییبد نسح « ینو زکلای رلاروا « رالکیه « رلهحول قوح رب
 ٩ هلروص وا یخ ؛ راروشلو كلام ههصوصحم تمق ر هک راس هک

 ۴ رایدهساواشلدیا هاراو راهظاهدتفشح یک یایرعرلن ونک راز وسر وک

 وفا ا ا یارک رم قر یک نج وا اف كب
 و « ادماح كج « تلعد ٤ تص رفا وو

 _ ناملاكلونوغ «كنېوش « كرازوم « یرلهحول كناربمار ء كشور

  ییدتا ماهلا كرشب دوجو « كتعبط « یدصقم و به یامتو

 هبیرضوط ندیغوط هیرظن و . رارد هدکیا نیمأت ینسح « یتولع
 . رولیبهلیدیا ریسفت هلکعا راکثا یتنص نمؤم ییلدب نسح

 « نولوا هسرولوا یرغوط ردق ه تاعلاطم وش « دا وش

 رغ رلنوا ارز « ردلکد كعد باوج رب یعطق و مات هنضرتعم هن

 قود ر « قوذ رب كتعنص هدوا راروالشاب ندهطش رب رانا لباق

 كم هلقمراقح یەم و رهش ور وسوم . ردبتفک یسهلوا یسح

 is نوجا قالوق هکردقو مرز چیه « ردشاب یا

 ور هدمم « یایص م هکردقوب رثا یدا رب چیه « نوسالوا

 ,au كاسح هک«ردقوب نح رب چنه هصالخ « نوساماشقوا
۱ r ۳ 

  یتنص «نوسالوا قوذ ر نوا كوا « نوس هما تعحا

 ۳ رو هد اف كعا رارکت یرانو هدنروضح كتب وتساوت نهتسلا

 ۳ رخآ قود ندتعنص الثم « كراندیا احا یوا هل دصقم هبشصت

۱ 
 ۱ ۳۹ ردلکد كعد ردقالخا رمع تعنص كم هل وس یرابو طو

۳1 



 ضیا ۱ هییداتامولعم -

 رلت الوا مورع ندع دب سح < . لکد N ندنو هسر ور دیا دلو

 . ردل وئسم
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 س یسرظن_ررفرمما ی یربوط ہی ہا یفیرلرا لام
 فرص یباعدا ردقالخا ی یالوط ندشدلوا یراستعا كتعنص

 .ردلکدیسلساسا كا كناضارتعانالوا عقاو هلتهج ییدتبا ساعهناج راخ

 ناحبه ییدتیا دیلوت هلیا درج ندراکفا و تاسح « ندعوضوم ارز

 هسد ردقالخا ی یوا هلی راتعا یتعسط « یحور « ساسا یہی یییدب

 نررح مطاعا ی ê رەش ورب « ي وتو » .ردقوح كب راندا تلت

 < زىسەباق « او تان هرزوا قلوا یسح قوذ ر . قوذ ر ینوا

 فلاخمو رباغم هقالخا نوتوب یوا ارظن هنفج هبهلوا تلضف زستعفنع

 ؛ یدروهعوشود ولرد هقشاب لوا ندرلنوا ٤ هدوسور . راروسروک

 ینادابتعاو قالخ؛ كتمنص هلتهح ییدتا جسهت یهناف تاسوه وا

 . یدروییدیا نایب یبدزو
 حسحصآ « هسلدیا فف قالخا ی وب نالوا ساسا هجرانوا

 ۱ ردفالخا ریش, هن تم هو دالخا عطاق و هل هسذا وا

 ر, چسه یطاها یهیناسه تاسوه كنید ناجحه هحرانوا ارز ۱

 ربع هلصوصخ « نسو ی هماع رب .روامهلوا لداعم هوق ۱

 لما : تعنص ناب نالوا فل هرالهدوم و را و یالخ]

 تساسنا ٤ هل ال وط یرضم ذات هد كرد ناه یرلقداوا

 هب رظن و . روسشالبالوق تاق تیک هسه# رد رضعم نوا

 اعا یتعنص راث | نوتوب كجهلک < شلک یدیسلوا شلوا یرفوط

| 



  TAWی ۱

 ۱ لت لاح رب « هرظنم رب نوا « نسک یتسهقالع ندناشاک

 ندرلکلها ندیانمضت ینواو ندهیمیدب تایسح تعنص رتارب ندیا
 تک رح هللروص وب « هحنلک هتیرابلقایم تعنص . ردکعد شا دعاس

Eندتصخیش < قع راط ندرظن هطش یکماخیم قا یهسه  

 .هدراکتعنص .ردکعد قملواكلام هتلباقو رادتقا مدع هدنصوصخ درجت

 نراماکت كندادعتسا هجتللاب « كنناسح « كنتيصخش « لاح و

 ندرلهاغ راس ردق هره تمنص « ارز .رولوا یدّوم یتسورح

 وا حبا هد وح وم یدنکل وا ندش یه « فلام ه هیاغرب یرا

 یرظن ٌهطق و رلندیا بیقعت یتسهیرظن ردنوجما تعنص تمنص مکن

 ین و دغا هایم ایا لورم. یک وار لړی قادم

 مدنروح قلوا بایادغ ندتقشح روذج نوا كمامهلک یفاک

 . روبنلوب
 ,قوا هک رداطخ رب كا هماقا اح زکلای هتبرب تعنص طقف

 رب مییاسف يا نماشا . ا وو در تس لوا فلا
 قماشالقازوا ندهحاس یکیدتیا لاصیا كنواو هدتعنص نالوا یلاخ

 ا , زیافم هسالابخ الیاس رتاج هل ندنکوا فقوت الب نوجا

 هک روبلشالک | ندناملاطمو تاظحالموش .ردقو یثرب چه ردقكنوب

 < روکا لماح نوجا رانایامالک | قح | هدندرظن هطق و تعنص

 ,یت نه هقشاب ندوب ؛ ردراتهعا سح هسیا دصقم ندرانایامالک |

 اه یا ن جور اسا بوت
 .یالوط ندنو هسروسرو تبسم هراقلاسف ضعب هدتعنص هدلاح وا

 ؟ ردمزال كجا ید زط

 .نلقلانف ضعب ک١ . ردضتقم كا در هدقالخا هسر ولوا هلو
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 ۱۷۳ هرن دا تامولعم

 تققح « كملس یدنعم دود ندیا هطاحا یز < جا ینمراقالوق

 هاب وا « ردهظساو رب ييدتا لامعتسا نوحما كمریدتا ذ دوش هاشا

 نسح زر دوو كب هدنش زر ین هساسح تقشح كن وا هک هع-او 71

 . زددوح وم

 « ردکعد بسر و مظنس "دارو :کیماواب تعنص « راز هلکنو

 بدر ر هلوا وا . ردلکد فلاح و رام هب اح هدامز ر چسه

 نقش اح رام وا .ردسناحیه < لکد ینهذ ء امد ک«ردمظنت و

 <« تاسلعف . ردهزمو یرعم ندو هلراتعا ساسا رار هلقلوا

 ماطر هدوک ءرانویو « یلسهلوا حبات هتتاسوم یدنک غامد و رکف

 یسکع هلبماع كنطارش كتيدوجوم و تاسیح رلنوبو « راپا ولبیترت
 هدلا نامز ییدلمنهتسا هکنوح « ردلکد هليو ناجبه طقف ء رونلوب

 , زدکعد دوبقیچ هبغوط ندبیغوط هلع ءا « زدن وا ؛ شهلیدیا

 تاح هسا یت کا هبلع ماش ٤ رد یکیدلدیا س> ناحیهرب

 ET كنابح هسزالوا چیه « هليا هموم تابح « هلا
 هتدوحوم قح هدرده ییدلوا یینص سح ر . ردکعد 4 احا

 هدتعنص . ردشماع ؤط ر هدنلق كناياسوا هلکنوا اریز .زامهلوا كلام

 دل رکو ىا لک وا . ردنانلوا شخ قحا نالوا باسح لخاد

 هتفقح ةحاس هنو ناقح ندنققح ۰ نالوا یتبقح قحن نوسلوا انف

 زا رامظنن و تیتر ییدن . رلسهدنا هدافا یانتسح ندیا تدوع

 . ردلکد رامظننو بیئرت بذاک قوچ زا « شعالرضاح قوچ
 رلروییدیا تکرح هدقالخ كتیدوجوم راندیا تکرح ءلروص وب
 نالواشعاشاب "ةققح ینعیانم یدک ها ةع وم تاهرب .ردکعد

 . ردیا دحا ندیابح ر



 هسدا تامولعم ۱۷

 هرس یرتا ر چه قدیهسلوا شتا یات قبقح هاها یراتبانج

 یر اعاد نوا كملسهلوا قفوم ادج تعنص . كد نم مدا لمح
 نیزسقمریدنونوا یزب « یمریدللو هدنلخاد تققح مت هلبا لاخ م

 . ردلم ریدشالقازوا ندتققح

 یهعونوا نوجا تعلم یلاح .ردللمالوا بلقنم هلساع هتققحو

 . زدلکد یرغوط یایرظنو راکفا كراندیا هصوت

 ینص هدهانماسع یک ییدتا روصت كس رکفتم بص هام عم

 كنوا وب هکوبلاح .ردع وضوم نالوا یلابخ هدنوا هکنوچ . ردلکد
 «ندیا لیکشت یحور : ردلکد یسەطق ىلساساو تقد نایاش هدایز كلا

 سح . ردهدنز كب « یقنقح كب سیا سح نرو توق هعوضوم
 را وا رک د کت زکر هوب :نالسالیوط مددنفارطا یدنک

 لنوو ات حور هلا هجراخ تابح « تابح وب « رزرو تادح هتعنص

 سکعلابهدر_ قجهردشالقازوا یزب ندناح تعنص هملع ءانب .رددلوتم
 زمکیدملس ۰ زمخدعاط ینمرلزوک وا : رلبا لاصبا و قوس کوا

 یقم كناشا 1 راحآ هنانساک رب یورد زمکیدهع دا داستعا یهمروک

 . ردربهر رب نرتسوک هام ی تیققح « نرتسوک
 کوا اطخ وو ؛ رتزک هدناخاد تعنص هدنوجما لوصو اکو و

 كنوا هلیسییالوط تاجایتحا « هنناصق لزمتعیطو جام مزب « لکد
 طارش نوجا ذوفن هنلق كتققح « هقدضت زمکیدتبا ارجا هننرزوا

 زمیه زب .ددءانب هتتیروبحم قعادلآ هجرد رب « هتلولعم لزمهیناح
 لکسش نوجا عانقا هتفقح یرانوا « زی یرادمکح نامز یکسا درب
 تەنص بذک .شمراردیاعیدوت هنبراقلفح دلرلهجوج ءرخسءیتققح
 < ینمرازوک قسم ا هک «ردجاسیتحا رب زستیمها ردق وا نوا

 جردن
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 ۱۹۹ 3 هسرد ار ۱

 یجهدیادللوت قالخا كنیئرتو ظنت كنهیلم تایح دا - 7

 .روسدیا تیاکش ندنفجهلوا كلاهم راح یلاها كلوب هلتهج
 زدّتسها تام و یقا هاب راستعا یتمهلوا زسا سا باتعوت

 هلکعا یقلت تققح یالاخ كوا « ييدرردنود ندناح یز كتعنص

 كهاس ام هجننلاب « ییدتبا قوس هبهمروک لاج یتققح هرخ الا
 اللا تاسدا یهز یک یراو وب مادام « توسشک نود « لی دما
 لالخا یقالخا بولوا هکلهت رب كوبوب كلوب « ینجهریدتونوا ینئاظو
 ر ۶ لکد تیس رب هدارو تعنص « دیس و ك یحهدیا

 . ردطس او

 نص نوح ا قمر دنانسا هنغلب رع وط كنار وصت « وا هققطایف

 راو تنص نامز رب چنه طقف ء روسرپو رايا بذاک هیلع ءانم

 ر هرانوا ادا وا . ردکد بذاک ردق كجد ردتقبقتح فرص

 راخا هرب یزمشدنل و هدنسوشراق لاسخ كرهرب و یراستعا فصو

 اتام فرص ههمردباسآ هناا هوام عم ءرونشا ماهفا و

 لوف قققح برق کو جا هدیوا رز هقشاب ندنو . روبهلبا

 < ضەدبا نام نامز ر چھ داافعا هاسماع رشا حود ارز وا

 .ردهنملع كتعنص مات تیک هلع ءانب . ردهلبا لفاغت قع لع هن الی

 نامر رب چه یر هناراکتعنص رد رب زمکج هلس هر دشا راق هل هقشح

 هر داع تاسح ارب ز . صولا جسم 6 )هب هلي وس هح وزاد تراس

 راتم هلقح زب .ردیا دبلوت یتعفنم رکف ندز قرهقبح هنادیم ناه

 هلسهحول یهدنمان « اوروق نآ زیم » كسنبور نوحما زمکلکملب هلوا

 شامال یدج همام یل یمن لا اس
 كەدەن .رب رتسوک هدایز اهد یا جابتحا و هداشاع .ردیر و رض



 هدا تامولعم ۱ ۱۸

  ربغ « قالخا هدزدرظن هطق رب ییاحیه « یخ قحا تمنص
 تفالخا نالوا هایرامتعا ِ هدصوصخ وو «رولوا یلت قالخا

 داة سمو قاز وا همام ندتفالخا ریعو

 یدلوت كتعنص ابو یحور e ‹ نالوا جدام هب ولسا

 ردها راح تقالخا رغ ایو تقالخا نرتسوک یتالباء یهدننآ

 .ریلسهنراقج یخسش ایو یتفاص ندلهدوم ر هکءردیولسا زکلای اریز

 .ینمع هدلاح یفددنآ ون كلام هلاحر راک وش « یحدهم و د سوهو» اثم

 لکم .ردقو لاح وب هد « دنک ود سوتهو » نالوا كعد لەدوم

 .ردهنا مهس هما هد « رااغورف » هدلاح یغیدلو | یشحو نایرع ا

 ۰ هل مش قفل آ هنادب « هلشروص قلوا یرا ندیولسا « سادا

 یتقالخا ریغو تقالخا كرتا قرهلوا یصوصخ یتقالخا كعوضوم
 تازارتحا عونیه ندنتقالخاربغ كتعیبط - تعنص ؛ روهمهدیا نیمأت
 قالخا رغ هلتهج کیدا دلش یتعسط - . هلطرش قعلوا هظفاحم

 ۱ . نمهلریو تمق رب چیه هنیرزوا كنونو . زامهلوا
۳ 

 ررقرمما یل تره یفل مارا رعایت ریرتقیقم < یرابتعا

 شنزرس باتع یغیدلو نوجا تعنص كنالو وسوم -. یس ہ رلظ

 ردق ههو . ردبسهلوا دعاتم ندتققح ؛ بذاک یراستعا كوا

 ندنسایانمو فاضوا هح! شاب هد هسا ضراعم هتنالبم نالوا هدلش

 . ردنقد نایاشو تسها زاح ندنشیدیوق ههتروا یارب

 قرءردشالفازوا ندزمطح یر هلا راتعاو تعنص نالو وسوم

 یەلاخ تابح هنر هل تابح « ندنشدمر دناشای ی هبقیقح تاىح

 سا یا ی و تیم نو هد یک تم نرخ تا زره یا نت تب

 س اف ج یا تک نی ی تا
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 ۹۷ هسدا تام ولعء ۱

 ظافلا كنها « طوطخ « تاوصا « ناولا + تاکرح هاروا راکت

 . ردشماع اي یش رب هقشاب دنیا یقشع ی هدنص ونفخ تالکو

 < ریلسهلوا هقشاب هلمماع ندننسح كلهدوم « یتسح كتعنص رار

 اهد - یراکلنکربج انعم ی لا هک ردراو راتعنص هدیرفآ هش هاب وا

 - هلیدصقم هدافا ییتشز فرص لکد كما ساسحا یش رب لزوک

 نوح .ردراو یراهقالخا تمیق هت كولو هک و لاح 4 راربرتسوک

 ..ردش ر هقشاب ندتفالخا كعوضوم اینک ۱ یتقالخا كنمنص
 ربغ هدران | قوح ك یواح یراعوضوم قالخاهرزواقلوا یسوکعم

 لابلاتا نابابشاب .هدرصع : یاب نوار یو یر تا
 زلادسوک « یز هزت تەب »زر نعا کما ی « نرو

 قجهای هلبا یوهال قشع رب هحولو «ردیلاشم رب كیوب یبهحول
 یرلنوا هکءردراو هدیراقوح رب :روالراب با یاسف قشع و هدر
 رب یقالخا ربارب هلحمرتسوک یناخسفت ءانب هنلاصا كسح ندیا ماهلا
 راهطا یرارک كتمج و كتعسط هکنوح .روسولو الام ا

 ندرفنتو ظبغ رب وشراق هراکلنکریچ نوتوب رارثا یک وب ندیا هاراو
 ردرلشعا دلوت

 كراروتاقبراق ندیا ریهشت هلیا هفلام یراقلانق « یراقلق [ نوتوب
 د.ق ال هنر رب كنتقالخا كتعنص هلعوضوم یش ر چسه ردق نلاح

 رانایالک | راروتاش راق .نمهدبا تاسلا یفیدلوا سوکعمو فااخم .لکد

 یمهطساو هلح ر « لاقو لق رب - ردرداب ردق ه رانو - نوجا

 ندنراماسو نیکی: رع یر نوا .روقراا ۱ و
 n یافالخاو یادابتعا اف نوجاریوصت یتهافس تادح «چراغوه»

 .ردکعدكمهملیا ذوا هنسهدافا حور كنيرثا ؛ هانکركعد ردشعا



 ۱ هدا تامولعم ۱2۹

 هدرردقت ینیدنلآ ندنرظن هطق عوضوم « هدنجراخ كتلاعف صاخ

 یربع «یرا ناب >یره ييدتسا عیدو یوا نی هال وا ینهد هلسماع

 . ردکعد قعاص هلو شاک اب كنا روصت
 تاسح ییدتا هدافا زکلای قالخا « تاسدا نده عیانص

 قاضدا كئبش کیدتیا لقن « تایرظنو راکفا ییدتیا عضو لکد هلا

 ا تلباق كتمنصرا ..یلسمدیا فا ءان هدایز اهد هلیراسعا
 هدندلوت یانالتهج ینیدنلوبهدنورد كنبراتیقالخا ربغ او تفالخا

reندناسسح نارردنایوا ی ییدب ناحیهو نالسوط ندنفرط و  

 . ردعلام هلماع هنتط ون م هتیشرب ادعام

 ینبدلوایوتحم هایش نایرتسوک یتیقالخا كرار هدناببدا « هدتعنص
 هرانو نوتو نکل «رلا هراتعا رظن « لمطوا هلیراستعا تاسح
 یالخا رمع > ه قالاخا رام ر ارق هنسهل وا قالخا ع وضوم اغر

 هدقلوا ولرد هقشاب ًاتاذ « لس هلوا كلام هرضم رثاترب ارظن هنسهلوا

 .ردن وفر نگاه یک ییدید كن « هسووف » کناوخ : رداد لباق

 طوب ص هصلاصخ نریتک هلوصح یتعنص ران آ ریثأت وب ہک« ردیلمایب طقف
 ندنسهقالخا تمنق كعوضوم یسهقالخا تەق ثتعنصرات | .ردلکد

 . ردي را هل مام

 قوح كب نانلوب هدنساعدا قلوا یوسر هک« ردتققح رب هلبوا و

 هلسب راهسلوا یقالخا « ید راهساکد یدولوم كقت قشع و ران آ
 قوح رب قرهلوا یسوکعم .ردراشمامهلوا « رازامهلوا لصاو ه ولطم .
 < تاصارتحا « تهاغس < ماع لتف كنراعوض وم هک «ردراو را

 قالخا ین هلیرابتعا یسهمرتسوک ینحاول تیاسنج « بصغ « تقربم

 هکنوج . رادوسلاق هزنم ندباتع رب هلیو نکردیا اضتقا یرللدیا یقلت



a .حس 3 کیا  

gaتر ی رس ی یا سی یو کاش ی نا نیا و  
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 ربع تعنص « وند هل رلاض كعطنمو لقع كي رح « دا

 ردیمکلام هرات رب یسکع هلبماع هساکد «یلمالک آ زا «ردمقالخا
 .هن كتتسانم هلا قالخا كتعنص هسزالوا چسه « ندناقةدنو .زب ییماس

 هک« ریایشالک اردق یفی دلو نکم کیدتیا ادیپطابتراءدراهجردهن «یفیدلوا

 ۹ ردکع د هدنافرب لوبو كيوب

۱ 

 بس. یس-رظف .مقرمما ش رم شرعا سلقف یوم توم

 دلش یتەسط تعنص هدلاح ییدلوا « ره ورب » رش دقنم هدشاب

 اساسا تط هر مرانوا نوح .ندفالخا د یییتا
 بر مه ییدمرو ءز كط هک وا را

 « .ردف و هح صف و

 . تکرح هنسکع كلوا هدراهطقن قوح كب « هسد ردلکد قالخا

 كما قلت یالخا یب یتیبط هيد رورو رالاش انف ابو روییدیا
 . لوق كعد قالخا ی هرکوص اهد . ردهناراکهغادم « هدرظنکی

 ژرظو ًارظن هليا كعد تقلا ههعظور دو نلیدا

 هلع ءانب . زا لوبق تیروبجم رب چیه وا هکنوج . ردزسق> قلت
 یرلع وضومیالخا زکلای كتعنصو هدر .ردقالخ الامودعمو « دىقال

 تالماکت تعمنص ةقِاق .ردقع ونوا یتیدالوا هدننرورض كمرتسوک
 هوشراق وشراق نامز قوح كب هلتاضف هدنساننا یسهحرات هبقاعتم

 دلوت رءدیرف اهش قوحر هجهلونو شا هاراو دقت قوا ساک
 فرص نوجا كموا ینسهاراکتعنص تمشق رتارب طقف ؛ ردشمهلبا

 ) هنندنک ارز . زامهلوا یثر یلاطخ ردق قلوا طو صه هطش ر قالخا



 تفت و یالخا

 ا ییدتا دلش عبط تبنص ۰ یراهعزابنم تعتصو + قالخا
  ردقالخایب هلتهج ینیدلوا دعابتم ندتقبقح «یرابتعا -. یسهبرظن ردقالخایب

 -- ,یسهبرظن ردقالخایب یبالوط ندیمیدبناجیه ینیدلوا لماح  .یسهبیرظن
 تادامتعا كتعاص سو. یمه رظن ردنفالخا ريغ هده « ردبقالخا هل تعنص

 .. حهدیا عامحا تعنص هلا یقالخایی - یربثأت هنرزوا قالخاو

۱ 

 قوح ر هعفد هحرازو تعنص س. یرلرعزانم تعدصر ہیرہما

 ققالخای ندنفرط نویقالخا « مو ین م ناف را وز داش

 « وسور قاژ ناژ . ردشلردنلو ا همش « شلدیا ماما هللا

 ؛ راما ینات ظقوم یتهافس و هناسف تاسوه یتءدص ینوتساوت

 هاسهعلاطم رردنایوا یاصارتحا ردبا داسفا قالخا یوا قاناتستورب

 قوح كم ید هد رضاح لاح «ردشما تربغ یس ه همردنل و قازوا اعاد

 دعاسم وشراق کوا هاطرش قلوا یعداخ كنيد « كقالخا رلهسمک

 . رارویلوت
 هدرافوسلف یک روانیوش « لکهه قرهلوا هنسکع كناعلاطموت

 یرا.ش ندا ساع هن دنک « منام ر وشراق هیالخا رمع یوا

 ه هب رظذ ود .راردهدکیار دقت و سیده كرءدبا قلت رلیا هبزتئو هفصتا

 . راردمدقملوب عناق هلبمأ# رانید « ردنوجما تعنص تمنص »

 عباقو یتءنص نوما كملسهشد راق هالداحم و تاعزانم و نوو



NTهدا تامولعم ۰ ۱  

 نانو ضراعم کوا دوخاب و ندا مدرای هناععامجا بس. تعنص

 .ردعانجا هاذ قوح زا ايک ا امر هنسهمرک هنورد كياسح
 نالوا یناتسا یحدیا لک« ایوهرش : نادا وا ارز
 نسح ارز ؛ردعاهجا ءانب هتسهلو یمهصاخ دحو هدندومو نسح

 تروص امغر هنافارحا نلیربتک هلوصح وا . ردیدلاو كنم لباقتم
 هلیرمسعت هداس لا ارز . ردمداخ هتعج تار «یعاعحا هدهبعطق

 یک قارح رب هدنفارطا هک«ردیر, ندنسهصوصخم لاکشا كقشع وا

 . رولوا هلتسو هننرشن كلوا و « رالبوط یرشب نوتوب



 طب



 ۱۱ : هدا ا 1

 اجا كاج شالوا یو كغ ي یاجا ٤
 .'ردا شح هصوصخ تفاطار  قنور رب هر یسهفلوت

 هلهح ینحهامهلوا هعامحا تعنص و « تعنص زمسنسح هفام عم

 یعامجا تعنص را ر . ردللوا نسح دلوم و عدبم الوا راکتعنص

 .رلسهلوا قفوم هقوذ ىا طنوا یا هم ها

 قره ونوا یسهباغو كتعنص تاوذ یک نودورپ ::یزوتسلو ءوک

 هلسعت هعاحا هاف زکلاپ کوا قوا هب هج رد یجنکیا دوخایو
 هب تب

 «ردعاتجا هاذ تعنص a ,اژ وا وآ شعلو هداطخ رب كونو كب

 یش رب چھ ندنسهبعامجا تمیق هن هل هس زما بیقمل دصقم رب

 . زما بیغ

 هنب یساعدا قلق عباو طرر هبهلاع و هجراخ هیاغ ر یتهنص

 هل سو هتساوا دیدیا كنسەعامجا هوو هکنوو « رو- ردلوا یوا

 .ردذفانو روم کوا نکنی هر

 كنوا هلقعای یون ارز « .نمهل دیا طبر هدهقالخا هیاغرب هتعنص

 تالاغتشا قجهلوا یظععاو قالخا . سایر دتا هبرض هتنوسفو رحم

 كنوا هسروساوا یعانجا « قالخا وا رک ۱ .ردلمهّما هطاحا ینوا

 یادجوریغ « یک اردا ربغ . رددوجوم جايتحا وب ہدنعبنم یدنساسا
 كوس كا راکتعنص .ردهدایز نوسفو رحس هدنسهلوا قالخا قرەلوا

 چسه < ردلهلوا هدنسهدافا و نمطآ كنیدب ناه یسهفطو

 یعامحا یتح ,ردیافلوب قاب كوا یسهشیدا ی رب لا هسزالوا

 هدایز هل ذس كب وا هل E هراس:ءا رظن یعوضوم رب قالا

 ٤ ردلا وا لوخشم

$۲ 



 دا تامولمم ۱۹

 ۱ را یالکدت و عیانم کنوح ٤ ردعاعحا ها.تس الوط یاس

 <« ردعامحا هدردق وا هسا لزوک نو و ت وا ر .ردعامجا

 0 هاط رش قلاق جداخ تاسح و ع وضوم ندا ماصتا ارز

 نوجا كيوو . ردلکد یاهجا ىش رب چه ردق تعنص هدیرفا"

 كنواارز .ردقو یش رب چه رد سلف ىلتىلباق هب هدافا یطح ض

 یش ر, چسه كج هلم هلوا یدولوم كةشع یوم « مات « قسم ردقب

 . زامهنلو

 و شالوا لا کلا تیس راز لاج وه

 هلا یش یه نوو ندا قاحتلا قرهلوا ینحا هیاروا طقف « لکد

 قرت ايو توم مشر رب هلیرابتعا تایسح با لبا زا. نا
 . رد راکنا لباق ریعوب ریلس هوا

 ء یلسهلوا ییا ايو انف اب هروک هنسهیدحوت وق « هنتیارمس ٌءوق وا

 ضراعم هتمج ن ردبا له یا هدن را یتهقنم و ی

 نالوا راکتعنص هقشاب ندنو .ردهدنسهعا هاقو یقالخا « هدنسماملوب

 ی هلصوصخ « هلآ یش یه نولو یلمریوج i ی رل رظن

 ندنو « نوسلوا راد هاف هک ءردنلملو هدلاح رب رادهقالع هاب راهماشم

 و ااو یار فات < هزر ابعاد وا هرکش

 هاف ر كب وا .ردلعلو هارتشم هننراتداعس « رادتحيم هنیراتبصم

 وا 4 تی « ریل هبهلوا ررض بجوم یا ببقعت یعاهجا و یلایخ

 كمل هلوا راکتعنص رب كوو « نوسلیبهدیا بلق هتتیساسح یرلنوب
 كرانامز یهرکوصو یلوا ندندنک « كتنامز یدنک كناسنا نوا

 .ردیلما)اق یحاباب یثر, جه نالوا حورذو هدیز اکوا «ییلوا دا

 هناذب تمنص هسرولوا كجهلوشود ندنرظن ُهطق میادپ تمکح
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۱0 ۱۹ 
 ندزلددیزفآ هش رکید نالوا یوتح قاس ناتو راد ها او
 نسح لماح اساسا نار . رونلو كلام هذوفو رحس هدایژ اهد
 هنسیدنک هیراتعا قفل یرئا كنوسفو رحس اساسا « قلوا ییدب

 یاس .رولوا لزوک اهد هلا هععاتجا راکفاو تاسح ندیا قاحتلا

 لا کفر یدک را یهدنهاب تل رم تاب یار هر

 كلا كنتمنص رات ینامع ًادج هلتهج یفیدلوا یواح هد ین عام ا

 . ردىسەدبا ر یلاع

 كعوضوم هلبطرش قعلوا سح یا كب ندنفرط یراکتعنص

 دماج .ردبا صع  تبق دف یر یساماک کیه ات رخ

 ردهم الوط :تکلام هوسمغ وا زا ترا یر را
 تاب یرلکدسا نامم رکلا ایق كم رای آ هی نیو

 كحهدیا هوق ینسهدافا « لکد هلو تعسو كهاراش تسح

 راث آ هکردراو داوم ضعب .ردیا دیازت هدهلسهعامجا تمق كراتالوا
 ندناعلاطموش .راردبا قوس هخیسف یوا نانز یراکدتا ساع یتعنص

 اساسا هدنسهزا تعابجنا دانست كو 0 وا جارختسا

 هکر تشم تاهجو طاق ضمب هصاخ ییا وو « ردراو كنهآ ر دوحوم

 ندهدکمشهلرب هلی ریز هلتسالوط
 یبدلبا هارا و راهظا « تالباع ینیدلوا لماح ؛ تعنص هصالخ

 هشواعم كيش هقشاب وا .ردعاهجا نوسلوا هسرولوا هل ع وضوم

 هلراسسانم هکنوج «ردلزوک هکنوج « ردبعاهجا نیزسقلوا جاتح

 < هک ارتشا رم مص « هتبحم و تدوم ر هدنز هدنلف كنبرادماب

 تعنص را نه .زاملوا ییا دب ناحیه نزژرسقلطوا الام هلباقتم دوه رب

 د ردعایجا هلراتعا یالکشت و عبانم هلقلوا یعاهجا هلیرابتعا یجاتن



 قارح رب و قوج رب هلکمهلبا رمشت یاتسح و راکفا یک وب وا
 ا لاصراو قوس هنهماع یراشادنطو < رونلسهالبوط هدفا رطا

  ضفانن : ردق ه یه روس ردشلعاهحا یهبعامجا ربع تالباع هدهلک رب

 1 دردق وا ها ذفاب « روم ردق هب نی تر

 i ر و هات نوبل لسا هایش و هتوف
 قر هلا هراتعا رظن ی ایوتحم ىضراع ندیا هلازا ینسهع احا تمىق

 ۰ زام هل وا یغوط كمر و رارو هغیدلوا ماظتسا مدع هبام ر كوا

 ای رایدنک «لکد یسهعایحاغوق كتمنص نالوا لضم هدلاوخا وب

 | یاسحو راکفا یک وا هیلع هان « تاسح و راکفا ینیدلوا هطساو
 1 ۱ و
 ىا هساسا هک ءزدعایعا هناذپ هجخرد وا تتش قر هلوا هلضف

 کوا تالیاع نوتو نانلو ریاغم هناععاهجا و نالوا لخاد قرهلوا

 ۱۳ ۶ قرار  ینوقوط هل هتنولع یتح «ردیا درض تارا
 ردك تات نده. یناطخ كوو لا در آ

 1 sb لسقوب یرتک | كرارا نریو یهناراکلالنخا

 | تاليا ندبا دز كتعنص ۳ ینسهعاعجا تمق « سکءلاب

 كوو .زامهلاق یلاخ ندر ونت هدایز اهد یتسح هسبا هاماک رکید

 3 وتو هلراکتعنص زک هسر ول وا كج هب هلکید یس ىج ز وقط كس رام وفم هس

 [طدنکیدهلسب محرت ر وشراف هرانوب ربارب هلیا لھ نهیرشپ تابا رطضا
 را هش ر .راکسرز وک یغیدلوا لاف و ةت وا 6 هت وه ال یالوط

 وشراق هناناوحیتح «توخا سح «تخصمسح «قشع سح ءيا

 نالوامورع نسو هسرولوا قجەنلو لماح یراش یک تباح سح



 انب هنسلوا یتواعم رب كفالخا --. ریعامما مارب تمص

 ب ردعامحا هن ادب تو اش ه افالتخا دوج وم هدر

 یوا هسردیا ساع هبه سه هک «ردعاټجا هسقس ردق وا هققطاق

 « کد تایسح زکلاب هدسوصخ ی ی , زرد تابان 8
 .رولوا حبا هنوناق ىع هلس تاداقتعا راکفا « هات هطسا و كلوا

 رشن نک ردا تایسح رشا یسهشد تعنص ك.هشاس نامزا نوتوب " ۱

 نالوا بوسنم هتعم ر ناعم .ردشعلوب ید هدناداقتعا و نیناوق

 هدهراکتعنص - .ریلس هلوا مساو كبو دودحم كي تیعج وب - راکفا و

 لشو بلق هناناحبه یتارکشت هکردنوحما كلوب هتشيا .ریلسهلوا صاغ |

 یرلنوا زکلاب .ردهدقعلوا تمنام هنسلوا رکفتم لر هلط غ

 ه .ربلک اي هسراقلاق ههدافا احضاو یک ینیدلوا هدنف باک رب
 راکفا نالوا هناکس ه یلدب سح راکت ص کمادام نوسلوا رولا

 كرك هراندیا ریدشت یوا « رولبهدیا لاخدا هنیراتآ یاسحو |

 لش < هقفدرب هسزال وا چیه « ی راکفا ثنس هقشاب دل رکو < كن

 نسخ قجنآ یرشن . یجم یرلنوب طقف . ردکعد رویلیبهدیا
 . ردیا باطخ هزمتساسح مر ىع نیس اول م ردهلسهطساو

 . ردیا مازلا ندهن عانقا ىز ۳

 هنسهلئسم یسها رشنو لقن ینابسحو راکفا یعاجا ربغ كتمنص
 هدنصوصخ تبعاجا كلوا سکعلاب ؛ لکد لیلد رب هدنپلع وب منا

 یدنک وا هت هقط اف .ردناهر هنغیدنلو E یوف ردق هب



 یر الوا را 1 سا ۰ 3 ا e تمیق درب

 هتعح 3 هل راستعا یراه.تسح تهاز یرلقدلوا یوتحم هدام

 . رارولوا هلسو

 E egit هارو ص كما ۳ هسساسح كر کت

 . هعاججا تمق ینبدلوا لماح هلس عوضوم - رد هلدس ر هقشد دی وت

 | اجا. ردیا دییزت ینسهناهاوخ ریخ ةجرد كتعنص رانا هلسیبالوط

 ٠ اط رب یویرامعم « یوقبسوم « ییدا نالوا زاح یراعوضوم

 ۲ نایانوا كلام هتعاجا رب حضاو سکعلاب هدلاح یراقدلوا یعاجارات |

 یی سپس سس بسم  ندرلکهوا « هلیراتعا ناکه یرلکدربتک هلوصح « راعوضوم رکید

 ِ هش رطر یلاع اهد یتعج و رلرردایوا یهلباقتم تح هدز هدایز اهد

 1 یلاخدا كن هم و یلبوک هنتعنص رصع یحزوقط نوا . راردبا قوس
 | هدرا حور كىو یک ییدشیا رابخا یتسح هسحور تلاح ر یی

 ۹ ردشعا لک هاتسو رب هده ر رق

 ۳ :الرطرانواو «تاسعنالوا لخام ةنرادنک تمصرال ا امر

 |. راریابهلوا هلیب رضم هتمج یتح « یعاهجا ربغ هلیراسبتعا عوضوم
 | | اد ی رب ۱ ن هار وک ا ےل رب هد رلن وا هک ردراو راب | نسب

 3 ريغ اساسا هلیراتعا یر هبام وش رانو . رلردبا قوس ه ی دن

 | .نادنسهصاخ قلوا ناب رکید یتمنص تالبا# یک وب ارز . ررد,ءامجا

 ازا او EW هلس را همسان ا تمدن هب قرت 6 رردشالفازوا

 ۰ رارولوا شا



 نا E دا الرا

 هاب راتعا یطباور و ینالکشت تعنص را ۱۳۵
 تدح و دلوم قوح 1 1 رظن هنسلوا ماک ر ؟ید قوح 1

 ناحیه يدربتک هل و صح ن ۰ ردتعامجا ٥ هوق كلام قوح زآ 1
 راالاسهلفاق هک ممد « كل وصف » .ر ولو یعامحا هروک هنتموم و توق 1
 ینادلواشمر,و یر اد روغ سدسم نایالشاب هل ءارصم « م ناوراک ۱
 احیسم هل , جسم هل نی » كجا ءانب هنسهدیدش تمسو كناحبه "

 ندنسهم وظنم نالوایواح ید, « مدا رار هدتققح یقوذ »۰۰ مد

 11 رب نوح « ردهاشا هتسراو یجهدیا بذج نوتفم هدایز اهد "
 نوتنم مورحم كنیرثا كنيجان ندوب نکل . ردلوصح كق ۱

 تعنص را یه هقشد دیو . ردىلمەما جارختسا یتسهحش ینح هل وا
 « هرکاشام « هراق قرهلوا بسانتم هلسو كناجبه یجهدیا دیلوت
 هراساتسور رایمایغ « رایاید ندداعشا عاونا  روتلوپ کلام هعماس
 یرلکح هدا دیو کنز < رلردیا بذجء راق هدایز اهد هلت ۱

 . ردهدایز اهد ندنکک رایجنکو ص و ناحه ۱

 كیاحیه یرلکدتا راششا سهم بعامجا هوق نا ر ۳

 یراقدلوا لمح هنسالوط یر - لکد او زکلا
 هنفاص وا كاسح نالوالخاد هن رایدنک - هل رظن فرص ندتعامجا

 تسباق ندهطش رب هقشپ هدو . ربلس هلوا قوح ايو ۷ هدمدوک |

 تاحدم یشراق هاز وک ک هققطا ین . ردکعد تکلام هبهیعاجا
 ی وتح قاسح ماک رکید همام یک ینیدنلوب رام ]و وات نقش

 لسقو یاموظنم یرنک ۱ كکب ترکف قفو . ویلیب هناوب هدران |
 ییعایجا "قرت هدایز اهد هکلب و یک یرارکید هدرانون . ردندراتآ
 هسا ران | ضعب . ردیرهحلشاب ندهمهم لماوع نربتک هلوصح

 ۱ تا



۱۰ 

 اسد رب « عاش رب . ریلاق مور ندتتنص تاظوظح و قاوذا
 . هتنایرظنو دعاوف كنتعص سانش یتیسوم رب « رامعمرب « شارتلکیهرپ

 . لباقتم عساو قشع رب هدنیلق طقف « ریلیبهلوا فقاو هنسئاسد و لیح
 | هنارهام ردق هل راثآ ییدشا عادباو دیلوت هسرولوا قجهیملو

 ۲ ىزا كنالوا یمح كلا و ريلاق زستابح « سحور نوسلوا هسرولوا
 ۱ كرکو یعانجا كرك ندتهج رکید رولوب مورحم ندنسح ندیا ررونت
 . و یتسهحور ترارح كراکتنص عفانن و تاصارتحا یعاتجا ریغ
 .  ندتعفنم « لکد هلقمردشالفازوا ندنساد یس قوا زکلایو « ردیا

 ۲ ندتکیدتا عفد ندنوا یترابتخا ریغ « یلءزا « یدعابت

 . ردنالوط

 ا یدل اا یرتعایحا لا ین تیم را
 .ردهدقع الک | و هدکمرتسوک ینفیدلوایاتجا هناذب كتمنص هدایرندش

 هسرار دهل یرارکمكننوسفو رحس -ردیعامجا اساسا «هسفتی تعنص
 3 تكلذك < رد ساع اجا ط رش هناکب و و ردلزوک اور رج را وا

 ِ هلسهطساو یبدب ناحیه نالوا ماک رکید و یعاعحا نا نسح

 3 . زدمعامحا

 

 ا راآ س .)>بیعاضها عرابتعا ىا یکیرتیا ايلول
  ندنسلوا همدقم رب هفالخاو یعاهحا هلیرابتعا یحاتت « ییبانم «یتسح

 1 ۱2 ها تایم الآ نوت و یالوط ندنسهملوب ماک رکید اساسا

 ۰ جارختسا ینبدلو هدهیوس ینع هلیرابتعا هبعاعجا هداف لرکو رثأتو

 ردلمهعا



 Nor 7 ی و 8 3

 راناسناهدایز ندرار یداع تعنص ءدیرفآ هشر ۱ و كلان و

 هحراپ ر هل «نهووتهب» . رولوا بيس هلص فاخازشا هک وآ

 ندنقموق ارور كن« یل هز یو د »یریوصترب 2« ناربمار» ءیسقسوم

 9لا زادنا نط هدرابف هدایز اهد نان ر را و
 د رکیدیزلن ون اذ «رواوا رهظم ه یداع دا[ كرار كوبون

 یراتعاجا « یر وء ال « یراملوا مع رومشم ندا قیره ندنرا

 ؟ رده هدلکد .

 كوو ردقب هدنرّوم ید نسح ييدتا دلو « تعنص رار

 ماک رکید كنسحهزو . ردلوو ردقوا هسیا قفارتم هلا قسشعرب

 هلسلوا ید هحش كنسعلوو تلع , هلسعیا دلوت ندنوا هنب كتسلوا

 «راکتقفش ردقه « هدنز ردقهن راکتعنصر, .ریرتسوک ی عاكی ینک و دیا

 ردقوا هسرونلو هدهسح "هلقانم هلا یسیرثک ۱ كناقولخمو اشا ردقه

 رر چسه هدنققشح . رولوا یلاع ردقوا < ردا یک اوت ضرب

 كوو : نوسالوا یلوصح نفخ ر نیرد و ردقو تعنص را

 تراقب « هدايز اهد یح « یک یکشرابدنک راراکتعص

 رو ران هاش اش دوو
 هدنس همدقم و « یساسا دادو و تح كنسبدب ناحیه

 « یرحس كتعنص رثا هع هلو وا هکردسهحت نوجا دنلوب

 لکد یضراع یک قالخا دادو و تح . رولوا دیدیات ینسح « یتمه

 طرش ر نالوا بس هشوسع كيهناراتعنص را تضو هع هعلوب

 نوتوو نیما دعابت ندنکلس یک زمکیدروک امد لوا . ردیرو رض

 نالوا هلو یک یفجهسهلوا اک تنام ر نالوا یلاباق یحور هنالبا<

 لب هدنسوشراق كرا رب هنایهاد كا هدعماسرپ « رک اشامت رب « ءراق رب



 ۱ زی و ها

 8 اورا لزوک قوج سو اح یهبعاعجاریع تاسح قرهلوا

 . رازمتا بيغ ًابعطق ییرلتیارس ذوفو توق ییالوطندنوب
 نه هسعامجا تمبق یراقدلوا یواح هک « ردتقشح رب هیوا و

 . .هنرایدنک نامز ر چه رال | نالوا یراع ندنسح نوسلواهسرولوا هن
 ۰ ینوسع هلرک تمنص رثا رب . رانمهلوپ هسمک قجهلوا عبانو نوتفم
 ۳ رذبو حسب یرانذک هعانساواشام یتنیدنک:نوسلوایوص وغ رک
 او كمهنا جست چیه اب یک لابخ رب شوب هسلکد لزوک « هسزچا

 . ربلاق ضورعم هنسکلم كما جسم هلتعفنم قيرط

 یرلرک اشاع « رثا رب نالوا مورح ندید رح هققطا ی

 یر ندنجماتن یلتمق كاو هحلاشاب كا كنهناراکتعنص یاشام هدنسهرآ

 یلوصح داحناو كنها هليا هدازآ عفانم تابسح ندیا لکشت

 . نعهلوا كلام هوق ناکمزال هدنصوصخ

 بی رار چیه زه هلکنوا و نیم هلنسح قرهلوا هلضف

 ردق ه تعنص دان آ . نوسالوا یعایحا هلب راتعا یحاد 0 ردقو

 هقشر ندسردب یاعم یتح نوسلوا هسرولوا دودح ردقهو یصخش

 ۲ و یه اا درو نرسانوا را یاهو
 لباع دلوم هلبسوو هعاعجا تدحو رشاب اعاد - یک یجازیما

 هتعم قرهلوا هلضف راه نالوا نسح لماح یتح . رددومو تح

 ااو لوا ىزا یلفلو تانج فلاخو ضرامم
 نوسلوا هزت كرکونوسلوا موئشم كرک هکنوج « ردلزوک هکنوج
 : ردراو یذوفو اک نایاب وط هدنفارطا قارحم ر راکول

 هف رطرب تابسح یخضراع نالوا فلاح کوا ابو ناوط یتعح

 | ریثات ردقوا هسرولوا لمکم ردق ه تعنص رارب هسر ول وا قح هلفارب



۱۲۰ ۰۱ 

 یهدنسهرآ تسح هلعیادب تمکح . ردجوزم هلبا هنعیدب هش ةبذاج

 « .ردتقفش تعدص » ون ند هفنااو ندا نسل و یا سابق

 ندتحو دادو تعنص .زامهلوا یش ر چیه یضوط ندوب . روسد

 ءردقو یر چیه ندنااحیه عونوب .ردشریدتیا یاعتیواو « دلوتم

 مال ۲۰ یابارطضا كساخشا نلیدیا راو روسنا یراز اشک

 هدلاح یه « یماسقا ضعب كنتاسح كرلنوا هسزالوا چیه هلی هساکد

 هنناح كتاقولخ كلانا « ثئاناوبح « كنبرلهقشاب هک - لراکتعنص

 ج نم یحور كرانوا هلبحور هصالخ ۰ یت اس - ندا ك رتشا
 . نوسهما

 یدک /یز کو سا تاققدنو تاللحم كوص

 » نت سح هليا قشع سح هز هحشلاب 6 نایام راقح ندنمدنک

 هنسالوا كعد یذوفن هنیرکیدک, كتیدوجوم کیا هسزالوا جبه

 . زدق و ییادب ناحیه نهمرو « اس

 یزعاکردم نوجا ییدتاقوس هقشعودادو یر تعنص هدنالعف

 .ردیاداشک یناکذ هار هتالباعو تاسحوا ارز . ردیا عسوتو دییزت

 ندبف وط . رربدشلهعاو رر دشلتعسو یزمتساسح هدهدیامز ینع

 یلاع 4 هسزعا لاصیاو قوس هتفادص « هغل راک ادف یز هییوط

 وا : ردیا كيرحت یتایسح یک وب هلبتروص دلو ینوزرآ داع هرابش
 یر هنعیدوت هحرا ر ندزهدنک هک سه نایاشاب هد « هدساسنا

 هدراکتعنص « تلعهدرک اشاع - هحش ًاضعبو تاغام رابا قیوشت

 هسرو هعادبلوت ینسهبعاهجاتمنق كتعنص رات 1 نسح نالوا _ هحش

 یضداع اسوکعم هسلکدلژوک یراضعب ندنامهلم نالوا یعانجا هلساع



 هم نازک هارو رتسوک یتشهشول LD یا دم هدد هن راحاص تا

 ریدادلیرپ رلابض ندتبولع

( 

 رانا هقشاب ندنون -. ,ییعامما رد رابتعاتایسص یفد لوا لام

 یعامحا هابرابتعایساسا یسهلوا یعامجا هلبرابتعا عفانم و جاس ك

 ییدلوا لماح کنوح > ردعامحا وا ۰ ردهدکعا تان نده

 . ردعامجا هاد یید نسح یس عوط اهد ۰ نسح

 ارظن هتسهلوا یوتح ییواغ قوذرب هدننامدقم هسزالوا چیه

 « هققلایف « ییدب ناحه ریار هلقمالوا هدازآ ندتفنم هلماع

 تهج هطق هک ردنوحما كلوب . رزک هدقوف كنهناسدوخ تاناحیه

 «هدرضاحلاح هلی الوط تبعه تالماکت ءردک یرغوط ههقالخا

 . ردشمرک هنلاح هاوخربحو ناپ رکید ناحهرب باف

 كرک ارز . ردنیرکید هلیرابتعا یطئارش ادتبا یعیدب ناجییه
 هن یراتک رح كليا ینوا نوسلوا راکموه كرك « نوسلوا راکتعنص
 سح هلتطرش كما درحم ندنراکلیدنک « نوسلوا هسرولوا
 ؛کزانو توفص رب ق | كملسب هلوا عدبم هدشمنص . راریلبهدیا

 كوم وک هنن راسخ یدنک «ه یس دوخ هلمماع «ردرانالوا كلام هتساسح
 هدتق.قح . رلربلاق یاباق اعاد هب هن ار اکتعنص تاظ وظح رهسک نالوا

 تشن ندنوا و . ردیا هجون هقشعو دادو و هلو ناحيه

 قشع . ردیر ندنلاکشا كقشعوا . رولوا نمضتم یواو « ردبا

 و ساعی نیما بم و یک لا« یداج كاا ک دن ای



 ۳۹ ا

 4 EO o ا a و شد ا

 E اوا

 .نوتوب هک زردیا هیشآ هتتسطانقم "هاسلسر ندیالاقتا مر در

 هل ندهفاسم و نامز هلع مان یشلر هدارطآ كلوا راحور

 .كعا نسأت یتسج رب اخ هدردق ینبدلوا قق « شلیتروق
 . زامهلوا كلام یثرب چه ردق تنص هنئردق

 ي اه زردا جارختسا یهحش وش ندناملاطم و نوتو

 .هبهلاخ هیارب دوخایو هبهبنآ تلامفرب كرتشم یعوقرب یشرپ چیهیک

 ..ساکمنا ی كنصخش یاهد رب قرهلوا هلصف . نصهدیا قوس

 افتک | هلکمهلیا حسضوت ینسهمیم تاصارتحا كتموم « هلکمردتیا

 -هفصت هروک هنلاسخ یدنک و لیدبت « لیدعت یرانوا كرهمهدیا

 .تالوصح ؛ هسرولونوشود ییدرنک یثرب ندکب هدهکرت « ییدلبا

 .ینوا اکا هلقعاب یمات فقاو كنناردقم یتمج رب نیعم كنهنابهاد

 . زریناوب هدش روح لوق یکیدنتنک و

 هداسعا ر ظا یتعنص اوو سلشر و كتینول ی درد نوا

 .نوتو هلکشت كنناداتعاو قالخا كتعح یرلفدلوا حبا 6 بول

 . رلپروک یرلقدنلو هدتنواعم هلبنوق

 هلا هموم تاصارتحا ینسهبصخش تاصارتحا یدنک راکتعنص

 هحوا رب سبق اهد « یلاع اهد كتمج ییدلو یبا كرهدیا جز
 . ردبا تمدخ هلماکتو قر هلعروص یساسحا هبعاجا

 "قوم « كرهردشلر هدنلخاد راسح كرتشم یراناسنا فلتخ

 ةصالخ تمنص كرام هلا فذخ یازاتستما فلاح یهدنسارآ رانوا

 لاصیاو قوس هداحارب مانو طق یراندیا شتسرپ هتسیدنک هصالخا

 ییدتا ارجا هدنرارزوا « لکد هلبشرط قطنمو لقع هرانوا .رایا
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 ا و ۱ ۱:۸

 كلام هبهعامجا هطبار رب قص ردقو كنبرامدا رکف . هکویلاح

 رب هدایز ندماع سح تعنص 4 ردن وحما كنو .ردلکد نکم یرللوا

 ۱ یسعادلوت ندتتساسح كبوا هسا یدس كيوب . رددحو كنها لماع

 «سزولوا « یه . ردیسلوا كلام هوه رب لداعم هنوف نږد هلتهجوخ
 هلوو « وا « بولوا راکنا لباقمغ ییردق دحوت كتمنص « نوسلوا

 یصخش ردق تتساسح « راز هلکنو . رردشلعاحا یرنک ار

 ردو رپ شرب یموضحو
 یجاتن كتعنص « قرهلآ هتقد رظن راهسمک ضەب یهققد وب

 . راروبهتسیا كما حرجو در ینسهبرظن یییدردشلیعامجا هلیرابتعا
 ساستحا رب قم هدا یش رب یصخش كب تبساسح « هققطای

 هدانندو رربیا یرانالواحطس هکوللاح .ردباطیر هشعر راعاد یز

 ینبدلق رادهقالع هنیررب یراناسنا ك.هقم تاسح یش رب چنه

 بوذح و نوتفم <« تعنص رثآ « زامالوا یعاجا هلتوق.رب یوق ردق
 زکلاب . ردک هو ر ینیدنالبوط هدنفارطآ یدک ءراحور نالوا
 دیلوت توخاو تبح رب یا هدنسهدا راحور نیمهدیا جازتما هلبرر

 هدنلخاد هقاعتمو هیداعم نانس « تعنص ران ۱ كرنا افتک | هلکعا
 «ارز .ردک و رردتا یداع یصم یيدتبا دل وت ی هبیح تبارقو

 شندیا قاحیتلاو مایضنا هرلاسن رکید هدیولک هدنسهر | راصعا نایرج
 یتاسسحت كصاخشآ یهدن اکیدتا دلوتو رارولوارثأتم هلسح لرانوا

 و دنر كم ةدبرفآ اعر :هلیمر دقت زن .راراشاب را
 e وا یک زمغیدلوا جسم مز, « زامللق هلکعا كارتشا هتناسسح

 را تم راه .زرولوا شعا حور طبر هنناسسحم كرلنانلوب شعب

ORIG dS ek ha 

RE E SAET HEE Ore فو 

 A DADS کت یا سیا نا ین یر ی ندای ی او اه Û نت توس ین تان نرم اسد

 نجیب سست یی



 رب . ررردایوا تجارب هدزملف وشراق هاشا هناناونح 1 هراناسنا 2 1
 .كملسهدا رخي هاساع یز, لکنهر « ولبا ر « قسومر « رعش

 شمالوا هلو . ردنلملسهدیا طبر یز هش ییدتنا هدافا نوجا

 .؟یدراوموزله هناوصاو, نوئو « هنالاخ وریواصتو نوت وب یدیهسل وا
 هدساع ىر ٠ هليا ییدتبا هدافاو راهظا « تعنص « هدنققح

 .ندسسو هتشا . ردکعد شع ولوا سح ا هدر دق ید ر دنلوب

 . اول قاط رب . ردنا طبر هراش لبقس كأ یرک اشاع 6 هک ردم الود

 رر كیوامت سح ی هدتموع 6 ردزاو ا ناتو

 ۱ : ردس ه و

 .هتعج نایاشایو نایالراپ ًاساسآ هدنسیدنک یراردقم تمنص رثآ
 .هک ارتشا هلزمتکلع « هلزعامز یز وا ۰ردبا طبر قرهلوا یرورض

 رب رادهقالع هدهلبا هبنجآ كلاعو هلبا هشاس نامزآ یک یکیدتیا روح
 .یکیدتیا رادربخ ندزعامز یزرانآ .یکهدرضاحلاح .ردیا عضو هلاح
 .هژراسدم ینحا دوخایو ددان هدرانالوا دناعهرب هقشاب ابو ه یضام 7

 اعاد نامز كرك هفاسم كر تر لر یو را عاشا یزب
 یتساسنا سح هرز . رولوا ثعاب هسدلو كتح تاسح هدرا

 . رولوا هلسو هشههموس ی.رشپ نونو ؟ رزرو
 . ردعامجا هد هبزاتعا یا یمدنرزوآ تهوع تم رابآ

 .« هلتکلم كنبروموا زکلاب و هبرثوم زکلاي یزب تءنص راثآ

 هدنفارطا هطقت ینع هدهلرانالوا دحتم رارب هلمز نوتوب لکد هلننامز

 تایسح یغبدریدنایوا هدنحور كنمرارقم .ردعامجا هلتهج ینیدالپوط
 جاوم یلکفت كتمحر ققح .یدج مدنراازآ فالوط ندکرتشم

 . رولوا



 لاح . روا لاو هب هح رب نر حالا یز هلشروص
 و هن قالخا رغ « یاعجا ربغ ردق راسش یستا دسصم

 | هاراکتنص تاسح E تا ر تعنص قرهلوا هلضف

 ۴ هدهسراحا لود هراهباف فلأت لباقربغ هایریرب « فلاختم ردق هنره

 ّ ge رب رح- هدشلخاد هوس ینع یسه كرلتوا تعنص

 3 ۰ مانب هنسالوا تصخش ساسا هدتعنص « یرانوا یتح . یتاشاب

 ١ در یز « لصفلاب وا . ردنا قیوشت « ردیا توعد هفلاحم

 | کوللاح . رايا كيرحت هرارف ندتیقلطم رب یتبص « هدعابت ندرارکف
 ۲ ی زامهلوا هطساو ر یا ندو نوجما كمردشلرب یرلناسنا

 ِ هک اا یتمرح هنرارکف یرانواو < توت کیو « زاملاق هدهلردف وب

 ۳ ردا قیوشتو توعد هدهتمرح هراش نالوا ینجا هز یز رار

 3 . زالوا یضار هددزمدرج ند زمتیصخش هبفامعم
 : هلطحص < هاب رللهدوم ليس الوط كوا غر وم تص زایآ

 . رر دشلعاهجا یصخش هدینالوط ندنکیدتسا راد«۶الع

 ِ  هققطا .رردنایوا تسحر وشراق هنیر وم هدنلق كزمه ال وا

 ۲ مدننآ كتمتصرات .ردیاد لوت هدز یر دق سحتارقایو اشاع "یرانا

 ۰ بذج یز, یسهاراکتعنص تیصخش « یتیصخش كنیراکتعنص ناهازک
 r « هدغاک « هه ی_راکتعنص لصل ید ناحبه .ردیا
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 ۱:۰ ۱ ي او

 روا رورش كا راس لئام 6و راسو قاق ا
 . ردرلشعا نا ینسهمدقم كسابم

 «راروسلس یتیدلوا یربو هداز | ندراهناعتسا یکوت كناوذ كوبون

 لک ۰ نوسلرا هناراکشنم یاهد وب او یا
 هدازآ ندنرثأت كطبحم هکءردقو یرب چه نوسلوا یف یاهد
 هسرونلو هدهناتسا قوح ردق هل ندنطحم راکتعنص ر .نوسلاق

 فداصت هنهاکرذک اهد هققلایف . رولوا راکتعنص كوو ردق وا
 یدنک اکوا «راقاب ندنشت | یدک یوا < ردنا لیدس یش سه ندا

 هدنسهرا تالدو نولو نکل . ردیا هوالع رل لش ضعب ندنحور "

 .رررتسوک یدنک هلا هظفاح ینسهحار نالوا جارخا ندتیمومع هحاس

 قرهلوا جزتم هلیربرب یصخسش یاهد هللا یوم یاهد هدتققح

 هاو

 نوجمایسهملی مربتک هدوجو رتارب كوو كراکتعنص» یرب ندامکح
 . ردشعد « ردیا اضتفا یسهعلوت هدتنواعم کوا كزمه "

 ا وب ی ی یاو ی تیا ویا ا یان

 هتعمح نوا نوسل وا هسرولوا یصخش ردق هب راکتعنصر هصالبح

 . رددوجوم هیدیلقو هسح طباور هجرلکس ندیا طبر

4 

 ¢ یبانم e ییعام#ا ریس دوط یگ, ییسه یفل رل را لمام ۱

 هسرزوا تمصخش الوا تعنص راب ا نالوا يعامحا هللراستعا یتعسط

 . رردشلعامجا یربا یربا ینمر یه وا ادا .ردعاهجا هی رث

 .رالرضاح هفالخا یر وا رار هلةمەملوا یسرد قالخا 7 وا ارز

 ادتبا تعنص .ردعامجا هدرظن كلبا یشیه نتل هسکو یتهوس كيوا

۱ ۰ 



 ۱۳ نر دوس یرشآ هر
 نایب ینفجهیمهلوا لماح یش رب چیه ندتمج یراقدغوط كران آ
 ۳۲ لوا لااا ردد یول و کولا 2 رادوسدیا
 ٠ كلماتسور رب هلیرابتعا یدصقم و هباغ هدنوا هسرولوا كاجهلین وشود

 قوا هنب هد ور وک یک دعانشم ندتنعهج راث | یهدنامز وا « ردراو

 0 ۱ . روبیلوا شتا مرت
 هسرولوا ممح ردق هل « هناکیب ردق هل وشراق هنطیحم راکتعنص

 ندتهج رکید . زامهلوا قفوم کچا دعابت ندنوا هلا نوسلوا

 هتصخشر یوق ردق ه هسا ویو ردق هن « راغ ردق هن راکتعنص
 یرظاتمو لاوحا فااختم كتصح یدلوا بوسم ردقواهسیا كلام

 لکیم سای دیف « رارعاش یک دماح قطادبع « یقاب « یلوضف ریرتسوک
 . ددرانتسوک ینانامز هدایز كا راماسر یک زن آ

 هدنبولسا یتعج نالوا لباق ربغ یسهلوا عبات « تعنص راثآ
 ندع هدیراضعب كنداوم قرهلوا هلضف « زما افتک | هلکمرتسوک

 كنوا « ردیا نام ندلاها کیش نلشد یو بولسا الآ

 د یوم هد برر لوو ها ریس یخو

 كنيرابترش ماوع . ردیا ذخا ندتمومع قحن | یتاماظنو نبناوق لوا
 عادبا كتبصخش ردهدنرامرتسوک ینیعومع بولسا وب یت نم نوتوب

 بک | ندنفرظ تسوم كاكا ریلس هلموط او « كوس ییدجا

 < یور « یماسا كنقسوم ماوع "قبسوم . ردمقاو ییدلدیا داجما
 ء رزکب هب قسوم اینک ا هدصوصخ وب هدیرامعم .ردنهاکدانتسا

 « كلج هوحم .ردیدراتعنص شاو دوجو هلبا یعوم كارتشا هدوا



 E 1 0 ی نی

Eهل رابتعا یسهحش و یدلو « نوسالوا طو ص ا طار  

 هاراو راهظا یتساسح كنبرّوم تەن روا راکناحسه

 دلو دناع ندراتهج ضمب « ییدتسا فاشکنا هدنجا یک ییدتیا

 . ردیا هناراو راهظا یتهحور و هسح تا 1 نونو هدكتعمح

 « ییدشا ریون ینحور كنوا یرتا دارت رپ تاب اوو

 قوح زا هنحور كنبرلرصع مه یورو یفیدلوا یمسق ر كوا

 یرهباف « یرلالوخ « یالباع كنامز .ردبا نولت هلتهج ییدهزکب

 كیوا رلتو ؛ ردا لک یاوه یيدشا ساتن كیوا یالاخ

 ندنجازتما كناسسح و «ردیا الما ی رارثا قرهلوا هنفالخ یسوزرآ
 نوسلوا هسرولوا فی رعت لباق ربع ردق هنو ؟ریلسهلوا هب یعاهجا اهد

 راناسنا اریز ؛ریلب هنیناط هلکنوا زکلا تعج رب هک «ردطبحم رب هلیوا
 هلیراترف « هلبراقتشع هدایز ندرارکف لع: ندرارکف یو

 تاذلاب یک يیدید كنویر یصصختم حورلا ع رومشم .رارشهلر

 كلام ههسح تمق ر قحا یریآت هنیرزوا ناسنا هرارکف
 ندتساسح هدلاحوا .ردهلراملو هدنلکش وزرا هداقتعا « هلبرالوا

 یا تاحار یهدنفارطا نوسلوا هسرولوا هنره « ندبا دلوت
 ردف وا تمنم ٩ رای لوا هن اا و تم تا

 یر كیوا زا رب چھ دی اع هب یضام ردق كىو هک « ردعاجا

 . نههدیا رادربخ ندضام یز یش رب چسه ردق كنوا . زامهن وط

 كرصع و نلشد رصع كوول هدنتعنص كبنامز یوا یحدرد نوا

 نونو كشد رصم . رلوروک هلج وضو نوتو یاظتناو تمظع

 . ین وقوا هدنرامایها هدلیاع هرلکلکوو

 رظف نم راي ندا دلوت ندنربک یالقنا هسنارف یرابطعب



 ۱ ۰ رو

 هدتمنص هکراروسدبا تالا رازوتاقراق قوخ رب لثام هرانو اهد
 أ ردقوا و . ردیرورض یسهمشاشاق قوج زآ هلب رالهدوم كراکتعنص

 ۱ ,ردلکد تعنص ةيرظنرب نامز رب چییه تبح مدع زکلای هک ردیرغوط
 4 چه « هسل وا هلس روناشه راق « اک نیا > ترش زكلا

 ۰ ۱ هل تره هدنعص . رلنمهدیا لاصحتسا یش

 1 تعم رب « دده تروص ک.ردقو .تمص رنار چیه

  یسهاد ر چه ندرلنوا ارز . نوسالوا رشب حاورا تسمح رب
 ۳ كنسیدب ناحیه « نوساملو یلوصح كتبحمو تقفش هک ءردقوب

 e « یاسر ء یسانش یتسوم « یصاش وا هلسهم رک

 تصح شوو . ردیا توعد هجنم هناشاک « هتعسط ی راتصخش

 ر ناحه و قشع ید وط هدنسوشراق تادوجوم و اشا

 . رايا لاصیا و قوس هعادبا یرانوا
 3 ح 1

 دنوب«تمنصرات .-  رریهاضما تعنص رات 1 درابتعا یهلاتم
 .٠ ردعامحا هدهلبراتعا یبانم هم

 دق هن « یصخش ردق هب 6 «ردقوب یر چه )دف ن

 هنتکلم « هنطح « هننامز « نوسلوا هسرولوا یوزنم ردق هل « زاتم



 ۱:۰ َ و ۱ ۱ 3

 .ردشمرتسوک < < شهلیوس یارطضاو ۲ تاتناک رب نونو ل

 روع ندنوو . رول هه رت هاب زا اح نوتو كدماح قلادع ۱

 نعءزکب گوا و « ردهدنشوف كدام یو ردا لو هاراکتتس ۲
 . ردیا جازتما هلتقفشو تج سکعلاب |

 تعنص نیزرسقلوا یاد ناحیه ۲ ييدید ك « روا هب وش »

 رب راق ىح ندهبداع تيد ووم یر اب هنیدنک «و هلته ینردامهلوا ۱

 یناسنا هنیراسنج مهوب .ردباتوعد هبهمرک هنلخاد ندیاداعصا یرلنوا .

 < هدهداعتاح «هلس هنراتش لا یز «وا .ردیلصو طخر ندناطبر

 هدننود كرلنوا یتح «هنعراماشم یزب قرهقس یراوند ناقارب یحابای

 عضو هلاح رب راکنحم و راکلباع هلس هیاشا حود ی « هن اناوبح نالو

 كا كتاقولخ و تادوجوم هلسهطساو یییدب ناحیه راکتعنص < ردنا

 کد نوغا قلرا ددا هر( ناز
 . یا نوعا كيفك یرا ۲ « كيلص »و

 « هلا ایشا ییدسا هدافا ء.داراکتعنص هج هلو « تعنص راه

 لوصع كک ارتشا و تدم نوزوا .ردکید ی ارتشا ها تادرج

 لهدوم . ردقو تعنص را رب چه شما دلو نإ رسقلوا ىسەوىم

 . ردلاوز لباقربغ هدتعنصرا | یحازتما كتیساسح دناع هراکتعنص هلنا
 كمهمروک ینکیدهرتست كنناحاشحا یملقا سلدنا هدنسارپوا نمراق الثم

 هدیرا وبا كماسر ی هدنمان « روهمو ازور » . ردهدنحزاخ ناعما

 لوناتسا یسا.« یوتناتسا مدنرامشا كی راع تار نا
 3 ردلکد نم قمهموقوا ی رلکب

 «نوسشلوا دلش رتسلا « نوسلدا نیز و لاک |  رتسلبا لهدوم

 « هستهلنبکریچ تعنص .ردلکد تیما زاح « نوسلینهنکریچ رتسیا



 تالکشت -۰ رریعاقما تما 1 دلبتعا يميل « قرمگتت
 . ردعاحا تعنص ران | هلیرابتعا یتعسط

 رک ارتشا یریآ یربآ یرب یه ندهسیف عیانص ۰ هققلایف

 ۰ ییدید 2« یآ هس ه ویسوم ندنراصصختم عیادب تمکح « تعنص رت|
 کر ندرصانع ندیآ لیکشت یوا زکلایوب .ردهعوم تایهرب یک

 جور یذ نوتوب هلراتویو « كنتيساسح كراکتعنص « هلتققح « لکد

 3 . ردیرابع ندنجازتما كرانالوا

 ٩ «نانلو قبجا یوزر هنابارطضا نونو « نوس كعد راکتعنص

 1 رک ؛ردسکوا « وا .ردکعد ندیا لشع یتارهاظن نونو كنابح

 ۱ «یممص هللهدوم یهدنسوشراق هسزالواچبه « هليا تادوجوم نوتوب
 . هیاشم هرانواهنب هليا دوغا هرانوا راکتعنص .یلببهلوت هدراساع نیرد
  هکءردقولخم رب هلبوا وا «هدهلکرب « هصالخ .ردیا سح یجاتحاقنوا

 ۱ یاتجا وا هعستللاب « زنا هنحور كنبرلهقشاب قرهقح ندسیدنک

 ٠ . ردقولح رب

 ِ هراراکتعنص یهاد یک نمووت هب « ربمار « هراراکتعنص كوب و الثم

 ۲ . رازدمو رحم هاما ندنو رلتوا هک و لاح « راردبا دانتسا روغ 7

 . یعادبا یب یلیاع كتیدوجوم نوتوب یرغوط هبهباغرب هیید دور
 1  راوییدیایقلت یتوق ندا دیلوت

 e «هنیراتکالف کر نامز یتئدنوقوا یراثآ كراتوا

 ی « راینوفهس » كنمووته . ریلسشالک | ‹ رلوروک یرلکد هلکیا

 ۱ ؟ ردراو «شوخو لزوک ردق



 كملس هاب یعاجا یتعنص اب ىح . یو رنانانیا

 رصحینه هنسهدافا و ر وصت كول 6 رالی وک 1 كماوع نوجما

 یهععاعجا هفسلاف كنو یراضعب یتح . رلیدهتسیا ینسهلوا

 ی ندرارکشهاوخ یعنکوص و . رایدتیا ناس ینا سیردن

 قالخاو تعنص هرخ الب هکنوح .زکجهشا ثحم «یدازوا نوزوا

 قالخا كتعنص هليا قالخا یراکدروک كرانوا یک یکجهلیروک هدننح

 چیه هبمانا تاصارتحا هللا راعوضوم یعاوع « ردرایش یریآ یر
 . زامهای یعامجا یتهنص هدنامز رب

 نرو یرعوط هدنحراخ رلاک د شاص هرالو نر و نونو

 رار هلعمالوا منام هنسهلوا ییبلدب نسح لماح كتعنصراهسمک ضعإ

 یک هلندا بقعت هدیدصقم ر ی ولع د هقشاب ند ددصقم یدنک

 یلوتسلوت « ندنسیلصا فیرعت یتعنص « رانو: هقیقلایف . راروبهلبوس
 نما یتاسح توخاو داتا هدنسمزآ راناسنا « قره راق یک
 . راروس وشود همر دتا

 ها ندتسح یس: فاکفو تارک
 « یرااعدا قملق یریسا كش و « كما طبر تر یک
 ندکمهلا انضفاو احما یتهنص لنت مدع یرلکدهلسب هدنقح یس

 اطخ و و « زامهلوا تعنص نوسف و رحسالب . زاماراپ همش رب هتشاب

 اوا یاتعا هناذب هراستعا یا« یبا ی
 نوسالوا « نوسلوا فام هناعاتجا .روییدیا دلو ندکمهنا تقد
 لیامرب هلبرابتعا یحور قمع « یناساسا یتح « ردیعاتجا هئاذب تعنص
 . زدلماع تسحم رو



 یهعامجا ةفظو كتعنص

 - هلیرابتعایتعیبط « یتالکشت
 _س ردبعامحا ین را ۲ هلب رابتعا یبانم ردىعایحا تعنص وا ۳

 هلي الوط ید نسح یفیدلوا لماح س. ردیعامجا هلرابتعا ور ساسا

 تمنص س٠ ردیعاهحا هلرابّتعا تایسح یفیدلوا لماح س. ردیعاحا

 ۰ ردعاهحا

 ۰ ییابقلتو زرط كنسهبعاهحا هفظو ایت

۱ 

 رب یرشب « یعاهجا سو یاشتزورط كازم عا عطر كتمنص

 یک شمراو تعنص ر مهلم نددصقمو دوخایو لغتشمەلىماع هلدصقم

 یماناو یعاوع تعنص نامز رب چیه ردق یکیدنلیوس هدرانامز لوص
 .ردشمهلدیا ثحم ندععامجا تعنص « شمهلوا `

 کوب رلدقتنم قوج رب ریارب هلرانوا « یراصصختم هع اجا مولع
 1 . راروسدیا ممعتو تم یوو < رادوننیدوک یک شعانیا

 7 یف یقتبلسوم < ین یرامعم ۰ ی یشارتلکبه <« یمسر « ندنو

 كما یقلت یک مداخ هبهبعاتجا ةيلابخ باغ رب « یصقر « یایہدا
 1 ك 1 1 تعانص ندارو . روید تان یرورض

 1 . ندیرایدنک هت ره یک ی یدید كن « نوتنلو » < ك« نودور »

 قرهلوا هعفنم رادصقم هقشاب ندارو « روشح ی رادمارآ ةا رهقشاب ۱

 زاك رارکفو هقق اف .روبیدیا دلوتیدصتمقءونوایسح هدتعنص
 1 نوتو هلمتمف نونو .یدنوروک یک ردیا بسا یتعنص هدنفرظ تدم

 . هنسهمرک هنلکش حصان رب كنعنص نوجا كملب هديا باستک | یتوق





 EE مار یوق 6 یتیزاتم < یتتساه اا

 یرانلسب هناط یرلتوا راناسهدنا هدافتسا ندرلنوب زکلا .ردهدکمهلیا

 ۰ ردرانوس یرلنوا



 یراورتاب یعوق ر ؛ ردراو یر ر ا هنبریدنک كراوا |

 , نامه ۱:6 ص ەریسوک یش ل چه ردق یرادجم < يران و

 یتاسسحت یوم هدرالتناد ‹ راحالس :تارهوحم «راولس هلع ۳
 یبا ر « یلیذ رب كنیرامعم هدرلنو ارز < راردیا هدافا و راهظا

 . ردکعد
 تعنص راث | ینشیه ردق هناداقتعا « هراکفا كرنشم «یعومع

 هدهطساولاب یک ییدرتسوک هطساو الب « ریتالک | هز ؛ رب رتسوک هز

 کهدنراحور مالسا « یلنامع راعماج ۰ . ربتالک | هلیئروص عوضوم
 کسا یلهداس كنونهتراب ؟ یعرلزعا هدافا و ساسحا یتعانقو لکوت
 هل یرلتنوتفم و تسولحم نالوا وشراق هقطنم و لقع كرللنانو
 ! رتالک ۲ لزوک

 هعو ته كراكتعنص حور « كرشب حور « كیابشا حور

 عوبشم هلیرکف كتکلم رب « كنيعم نامز رب « كتيمجرب ؛ یریفتیال
 تامولعم قوحر هرزوا تعط « یامز  یررحم تعنص رتا نالوا

 هرات و و هللا عوضوم کلا ۳1 ناک ر یرلن و و . ردلامالام هلا

 هیزرط یهدریوصت « کهدهدافا یرلنوا « لکد هللصافتو تاضراع

 تعنص رثا .رولوا هطساو الب قح | ی اردا كنامولعم وو .رب شوک 0

 هليا ظافلا هدزرط رب صوصخ هنیدنک قحا هدهسیا دقه

 . ردهلبا ناولا « هلا طوطخ « هلبا لاکشا « هلیا تاوصا

 هتنناسح هیرغوط ند ضغوط نوجا یتیدلوا سح ناسلر

 . ردیا باطخ

 با هدافا ما صوصخم هنیدنک یا هصالخ « تعنص
 هلکمربو ینسح سح هز بولسا « ردلزوک وا ارز ؛ ردراک هدافا
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 ها

 هد ز اهد دا «ندمسر ا طقف ا شسح ریاشالک آ٣

 : .ردمزال قماشاب «كعا سح

 روا کلا ا را خان لیلا هدم و

 هدراننردلا یز یتسوم هدلیاقم كنو .رشلوا سح « رلشالک |
 « ربا ساسحا تدحو ر هدنلخاد تشوشم ر « رردزک

 . ردیرابع ندنراسثس اروق كیهحور تابح تدحوو تشوشم ول

 كا « یمیمص كلا دوجوم هدرشب حور « نوجا كلوب « قیسوم
 لا ء یعوع كاو ۽ یضحش 3۳2 یا غ لا 6م

 كيابح . ردبا هدافا ینمهلدیا هدافا وا . ردسمهلم كاسح قاسنا

 یهبهانتبال تاساستحا و لاما یهدزب هلکمنا شاوای شاوای هنعبانم

 ۰ ررتننوک

 كنواو « كتا نونافو هدیرامعم نالوا یسقسوم كطوطخ
 « یسهحشرب كننوکسو تاکرح كنوا « كنتالوحم یصحالو دعيال

 6 ردیدولوم كنهحور تاکرح هلماسقا نوتو هدوا , ردنلاثم ر

 . ردیا هدافا یوق «یتسلست « یراکنرخایو یراکهوشن تابسح هدوا

 زرط كيتوغ نوسلوا هسرولوا هلره یرادصقم ساسا كرانوا
 ههر « ههجاهم توعد ر یرلجرو هعلق « هاعد ر یسرامعم

 الثم « رایارس یژک ۱ « هتهافس و قوذ سح یرلواش سناس

 عوضوم هدیرامعم ییدلوا هد یتسوم .رهزکب هدورغ ر یاسر و

 یرکید یرب هکءردق وا . ردیا دلوت ندتساسح ینع بولسا هلیا
 هدیعاسم كربلا قوج رب « دناع هتمومع « رولوا دیدنات هدنجما

 كج هديا هدافا ات یصخش ه رامعم 9 هلسس الوط کاکا

 هک ردسالوط ندنو هتشيا .ردبا هدافا یناسسح كرتشم «یعاجا هدر



 اه اه
 j .ردعیابط و هح ضا یوم ماط ر هاشم هز هدامز ینع راتو

 . زرولو « ریزوک اياد هدهبرش ةیداع تابح یبراماشم كرانوا

 ۰. یک راثآ ییزهتناف < ید « ردراو راثآ یزمر 2

 .هنلاح عوضوم یرالاخ یدنک ۰ یحور یدنک راکتعنص هدرانو

 یراثنم نوتو هرانو .ردشمهلبا هدافا و راهظا اجراخو < شعوق
 .تساسح ییدتا تامن : ردمدنراهلوا یوو فلت یبا تک یک

 1 و نالوا یلابخ فرص .. ۰ تساسح ييدتسا هدافا « هلا

 رلت ون هلا رات آ قبقح طرش و ینیدلوا طو ص كننوسفو رحس

 .ردترابع ندفلاخت هجرد رب هدايز ندتعسط هجرد دوجوم هدنسرآ

 هزب ران | یک و . ردهدایز ندیش یه عادبا ٌهصح هدرانآ یک وب

 یکو زا . ردهدکمرتسوک هدنروص رب فعاضم ینحور كراکتعنص
 ۱ . ۰ ژرلبا ذوفن ردق هنطاقن قیمع لاك رک حود هلرارثا

 تامولعمهز هدایزندراستص کیو قمر ۳ ودقاو تم

 ندهبج راخ تار هدا ز نب رزکید ناک حور هدنوا « رر و

 كلا ینی یتاوصا زکلای ندتسط « تمنص و « رديأ عادلا هدازآ

 یعوضوم هناکی هربشب تانسح « نالا یتتش هما ا « یدام ربع

 هلیروص ساکمن» هدنرزوا كنوا جن تمیبط « ردیقیسوم نانلوب
 . ردا ریثات یارحا

 دوجو كي اکو هک ریشهلرب ردقوا بولسا و .عوضوم هدقیسوم
 یک زمغیدردشنراق هنر را یرتوم هلرلا زر . ردز اح هلس كد

 هلروصوت اد .زردیالوف هدیک خور « یسح « دلمدنک راتو ۱

 « ریایوس لسان یو « ,یوهجش | « هجرت لباق ربغ



 e ۱ هییدا تامولعم ۱۳۲

 سح « كمليبهالک | یعیلقا رب . یدزامالک ۲ یش ر چیه « ردیا
 . زامهلوا ولحور كسکو یلاع ادعام ندراراکتعنص نوما كا

 هصالخح « ی ات فصو « یتسساسا فصو راز یک و < رلن وا

 .رارتسوک : راردیاماهلا م یتسوقوق
 را وک 1 ررر هدرا لئاح ر .تمنص را آ

 6 راشم رکوا ینساحم دوحوم هدهمناوبح لاکشا هز راماسر قوح

 ُهیوت مزب هدنفح رشپ دوجو رایلناتوب سا ۰ ردراشمتا راهظا
 . ردرلشمر دتا اکا ی هیسح

 نول » .رردتا ذوفن ردق ههعاجا تاح تعص رانا یز
 ءرلشمالک ا لوا ندهلىم ییناتسور "یعاسم هدهسنارف « یراردار

 مسر یرانامز « تعنص ناداتسا وب وب نوتوب .ردراشمهلیا ساسحا

 « لکد هلتهج نالوا یعاتحا یوا زکلای نامز یرلکدلیا هنارا و

 1 رلزب تسوک دهلران الوا دوج وم قرهلوا یدام هدیش یرلکدرتسوک

 هکرولیروک ردئاق هلشولع كبولسا یحازتما هاراکتعنص سح هلا شا

 . ردهدیوا هدتراهم نونو

 لاصیا یرلاض ردق هرشپ حور هقشاب ندنوب « تعنص رانآ
 ین رلبارطضا « یترالاخ كتیرش . ردلکد یشر زا هدو هکردا

 ندرانوا زکلای « ییراسأب « یبرا همش « ینراتبظوظح « ین راب
 عوضوم « باس < هاکدانتسا نوحا كلوا ۰ لکد ها :هح یيدتسا دل وت

 < ردمالوط ندنو یتسها كرلر ده رر ول هدنوحا یدلوا

 ندنوب « شملیهرتسوک یتصخش زاتع فصو هلبطوطخ .كنامس ماسر
 هدنرزوا رلهحول هققل این .ردشملسه هلباراهظا یتسادوم كنامز ادعام

 .  طقف « راشاپ هیراتیصوصخ نوتوب « راشاب صاخشا نلیدیا ریدقت
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 ۱۳۱ ۱ ۱ و تامولعم 0 ۱

 یارب هلقلوا جوزم قرهلوا یمیمص هک ردقو تعنص رثا ر چیه

 تعنص رثا .نوسالوا یوتح یئیش رب نالوا ینجا هبییدب سح
 قرح زا دردن هدنالاصحتسا .غ وا یه لال وا نایاش هقالطا
 اکو .ردراو یشر هد ندهدام ندا ماهلا کوا رار, هلقملوب یتصخش
 یسهعا فقاو هباشا رارسا یزب هلیکیدتیا ماهلاو . رتنید عوضوم
 كلاقساب « ریتهرکوا یتعسط هز تعنص را . ردهدنجراخ ناکما
 كمروک هدمسر یش ویکی دم ها مرگ دە یک یيديد

 دیش مز < یسهلوا منماکو كسصخش هاش یبس هل زمشب هتساا ۱

 یققح وا . ردسهمرتسوک هزر یئبش زمغیداملوب هدنتیاباق كمروک .
 هدافا « رور دتا فاشکنا . روسدا حاضرا 6 روحا ارظن هر ا

 هز هلکم تک یویدشا سن ۶ یکیدد راکتعنص . رواها

 ران وا یز .رولوا شک رک وا تعنص را » یەم سح « نهمدوک ِ

 هنباسه < هناظوظح ینیدیوط هدننوشراف تاقولخم و اشا راکت ۰ 1
 . رواها عیدوت هز یرانوا هلتوعد هک ارتشا . رویبدیا فقاو ۱

 راهظا هز یتفاطل كنب راح هک ردیلکد رلندیا مسرت یرظانم
 < كراب ولع «یدارما هاراشنوک « یتمشح كرلغاط ۰ ردرلشملمهدیا

 یش ره « یسشحو توکس كرانامروا « ینبطل نوکس كرلالرات "
 . ردشلمالک | < شلرتسوک ندنفرط رانوا هتیرشا "

 « ینراتناها  یراتکورتم «ین راتدح « یراتوالح كزک د هزب

 «راماسر قوج رب ؟ردیلکد رانوا په راتتهرکوا زانا ۶ ی راند
 قاوذا نالوا شلوا جرم هزئابح مز, نوکوب رارعاش قوچ رب
 . ردراشع الک | ‹ رلشمر و هلا نساح قافآ یرلقدحآ یاحابتحا و

 ترفن ندغاط دوخاب « ندزکد مدا رب هدایوروآ هدرصع یجدب نوا



 را او ا اما طاق یرلکدر و اکوا

 و نیهمشکد . ردراو یذو رب « یریثأت لوس كب كنیداع
 قاعادبا كرش یک قالخا « تاداع یک یتیدلوا هاب و هدنقح

 نو شورا یا اونم قم ددم رک

 نوسفورحسی هدنلاصحتساكنشرب هاساعرف و لصافت نوتو طقف
 وا را لناع كا یدیهنلوا شمهلوا بولا .ردهاسوانا قا
 3 . یدرلزامهیاشاب « رارولوا

 . دیفم یانعم رب وب یتح «هدعوضوم « جور كنامز رب هصالخ

 ۳ :تسوک یتحور كلم ر ء تامر ین « لکد « هلی هسلوا
  کیدرتسو 6 مظسو سر « تعنض را | هقشاب ندیو . ردهدبولسا

 ۳: ا ا داون ناد یتدلوا یواش نەک رو تیژر "لوس
 کما باطخ هرن تبساسح رب هجا اهد « كزان اهدو ققر اهد
 ۱۳۱۲ سم ر .زدرگییو نان لراتفا

 دا قبحا هب ال وا رام لصا یتصحش كراكتعنصر . 2 یک یقیسوم

 : فاشکنا هزانلس یتسهموقوا هدناخاد تسنص را | وز هدكتمح رب

 ناکما قلوب هدرب هقشاب هکر دیا دلوت تامولعم اط رب ندنوو « ردیا

 ٤ . ردهدنحراخ

° 

 رشد مور“ یریعام#ا تایم « یریعیسط تایم كتمنص

 5 كسا 3 هدالاب « : ییدربو هز تعنص را | قوت یار اد 1

 رس هوا «رلن و ررب و تامولعم قوح كم اهد هقشاب ا

 37 . ردمهم اهد ندم



 ۱۳۹ را ا 3 2

 تالد « كموق ر هد فا ینلاخح و عر تنم 3

 ,ردنکم .مدكيدوک نسما فاصوا نایاشاب را یدک ٩

 ؛ ردلکد یتنص دنه ایو بع نامز رب چه « یتءنصزسنارف « الثم

 "ردراو.قرف هدنسمرا یتنض نالا زا یعنص الدرا
7۳ O PONS A جدنم هدتعنص رال آ كنهساسا فاصوا داع هموق یه ناپاب هیو یو 

 طاقت ررتسوک ینسهممومع ةيحور تلاح كموق رب رانوب . ردیسهلوا
 وکیدشا هلباةم هل ر وص 4 هب هج راځ تارا كم وقر ۰ رده رعشم
PORE 

 ندیو . رزکب هب یوق رب ردیاب انا تعنص نا ا هنسهم رتسوک

 هدراندبا لاتا ااف رتا ء افارفج « لکد راخروم زکلا
 كتءهنصرات | هدایز ندننایهاظت راس كنه رمشب تلاعف .راردبا هدافتسا |

 . ردنکم كما ذوف هنسهحور تلاح كموق رب هلیناققد "

 نیم « كتکلع رب « هدنرزوا هدام زب نیم « كيولسا رب ید ق
 یر کج ههم ەرتسوک ردق ه هم راو هسه وخ تار اب یهدنامز ر 1

 ء روسدیا اضتقا قعلو هدناعش هدنقح یلالماکت كنيد الثم .ردقو 3

O OR ۹ ت 

 « یتاقلت زورط كنوا « هندکمنا ققدن یوا «یرغوط ندبرضوط
 . ردلءدناف اهد یالوف اجد كيرک نا ا یا

 کوا کویلاح ۰۰۰ یک تمیبط « زازُما لدبت کءردراو رابش شم ؟
 . درک هلکش رب هقشاب ماد « روشکهد اعاد تاقلت دباع [
 . ردنا راشسا ندر نونو راصعا تاقالخاو تاداع 1

 رب یئیش يه ردق هتناسح یصوصخ كلا ء یداع كلا كامز ر

 ینسقلت زرط كقشع ۰ كئيش رب الثم . ررتسوک همام یداع بواسا
 كمروکءدناخاد بولسارب هلیوب هلیقاعتو تالماکت نوتوب یتیژر زرط

 هلراناسناربارب هلقلوا تباث تمسط « رولوا هيز هددت ر
ٍ : 



 , هذا تامولعم ۱۳۸

 هدیررود لوو شب هبحم رات راودا یش نلمهد نا بولسا

 هاب ون ی رصع ینول یحدردنوا هدهسنارف الثم .ردیانیعتو یهاظت هلماع

 هماشتحاو تءظع ردقوا هدنامزو كرتشم بولسا . ردح رات رصع رز

 تلاح رر كج هدیا جزعو ماب یرلتیصخش نوتوب هک ردشلوا كلام

 .ردنقوت و لماکت هرودر یرود ناملسناطلس ین وناق در رد کد

 ینع ماسه مش د روا نم رو هدیدر یثیه هدیامزوا

 ا بره هنر ر قوفتود تاصذیش سه جا تیک ا

 ههحنلیدا سح هلماع لالحمضا هدهتطلس راودا بقاعتم ینو

 ییارعش یهدنامزوا و ینیربصرب هلا یر, .ریلوروک یش ینع ردق
 . ردلکد لباق قمریا ندنرر

 تبصخش زکلاب لکا سح قوذ ییدتباراضحا كتعنص رتارب
 « قماشاب هدینامز ییدشش « ییدتا سفت كوا « لکد یراکتعنص

 نا فا ترلنامو ها . ردتکم قمالق ره ار كرار یخ

 ۰ ژرلوا اد سانتسا هلرانوا « زددپا .جازما هلیراحود كراحور
 الوا ین « هساسا ندیا طبر هتيم ی هدنامزوا یرثا هدنوحما كلوب

 راکتعنص حور ر ارز . ردیرورض كما ذوق هتصخش كررح

 1 هکر القاص یش رر ندنسموم حور هكراناشاب Ee هد

 نوجما سیو مراترو . رديساهد كتلم رب « ككاسم رب ۰ كن اع

 ققد ینلاق و « یرظن طاق « یتاباسح « یارکف كنامز رب

 هی «یتالاضخ « یتیدوجوم فال كراو نوئو هدر كج هدیا

 1 هاو شعر هاب تابح 6 مات «. لکد هدنلحاد راروتسد < الاخ

 هح رات هدر رب چسه ادغام ید ۳ . ردلفوذ ردق هب كمروگ

 . ردلکد نک قلو یمولعم زبمآ تاسح « لترارح دناع
E E O OP E ON سر و 0 TN 

n, iil SEاج ق تو یکایک ےک ا  



 ی . هيدا تامولمم

 ناداتسا ا هتیرامهلوا یخاص كاا تیزاستم رو یوق
 هور كناراکتسنصیءدجرد ینجنوا ؛ ینکیا ندبا دلق یشنم
 « یمومع «یعایجا هدایز كا هدنرابواسا كنب رلکدتبا دیلقت یرامءزکب
 تاو هتنرل دا  تساسح هصالخ ء نرو یانز ر و

 . ردهدکعا تاش ندنراهمالبوط یداوم نرو
 یح مالسالاخش ندیفن یسالوا یحاص تیصخشر كتمشح

 یصلاصخ دناع هنیرانامز « یعومع هدایز 2۱ نداشاب یغار ندیدنفا
 LETS < ردرل دلم و هتشا « ردسالوط ندنسمالب وط

 «راربرتسوک قیو ضیرع هزر یراقدامهلیئروق ندننارثأت یرانامز
 . راربتالکآ

 یوصحم كطرع یراراکتعنع نوتب یک ینیدبا ك« نەت » هام عم ۱

 دلرتشمو یعومع بولسا هلع ءاس ی رابولسا كناداتبسا بودیا دع

 ےک و . ردلمامقلاق هزاگنا یوم كسا با ا را

 « یجراخ طیحم . ردیوم طیحم « دصقم ندطبحم هداروب هک ندیلملس
 هلا تارات یبدنک وصخ هد حور هن رژوا كراکتعص یدام و

 هدهسربتک هلوصح یناهد طسح قزلوا هلضف . ریلبهدیا رثأت یارجا
 . ردیا لکشت ندنکی « دیدحم ینوا هلک ارتشا ء هدوا هلباقلاب

 هدهسروسدیا راعشا یهحور تلاحر یش ناتنهد كرتشم بولسا

 < كرانایارآ یراش ندبا هدافا ینا لا یوو كانئدحو زرط و

 فلامزو + ااا رال وم ندی را راما تادا ف ارادت
 دل ءرخ الاب بولوا ئدولوم كنهضخش تایل ینەحور تلاع
 ندقلوایرمشمر هسیا یسهناراکتنم دلقنكنوب .ردشغا راشتنا ها
 ۰ رد.سەب وع را رادتعم هدایز



Î ۱۲۹ ۱هدا ارا  

 هرود ادا باب نایاب لئافار یئافار ایر .ردعدم كنوا

 ,هتناسسح ء دما ات كتتامر زکلاب ؛ كعد راک یار هردنسرپ تعدص

 یاداقتعا « یراکفا « لکد نالوا رضاح هلضف ندسکيه هتناحبهت

 یتساسح كبوا تم ا رظن هنس هل وا كعدناسهدیا لش هاحبه ناسل

 .  ذوفت یارجا هلبا ریثأت سکع دوخاب هبیرضوط ندیضوط هنیرزوا
 . ردیا الما یتصخش كرهدیا

 ها باع كير کبد < درایو ىم هلا ت لا

 هکر دهلبسبب الوط هطقنوب هتشیا .ردراو یسهبعاجا تهجر, ؛ندیایهاظت
 . ی رکش زرط « یساهد كنامز ر تعلص رانا هدایز نداشنا رانا"

 یعاش هللا یشنم --.ربرتسوک یلوبق زرط و « ینسیتلت زرط ینایشا
 قمهعونوا نامز رب چیه یتیدللو انعم قرف نبرد كب هدنسهرا
 ردضتقم

 < هل اع « راطبح راط لا هدهسیا جوک .كي یرلقهرفت ردق هله

 . ردبا یهاظت «سلوروک  هدیواسا یصخش لا « یک یرلطبحم كلسم

 ار ا قمالوب تبسانم رپ تنا تمشح اش غار نا
 4هسرواوا مهم ردق هب یسهفطو مدح ۹1 كم یی دن دیه

 اهد وب : روبهمهدیا حاضیا و هدافا هلیماع یتماشم یهدیولسا نوسلوا

 . ردتفک رب ردیا دلوت ندناسسسحم تهماشم « ندراتماشم قسم

 ر نوما كملسهدیا لجو صهاظت یتصخیش كنجهس وق هقرقلایف 1

 هسرولوا زا ردق هل ءان هنسهلوا روح ههنا دانتسا هنسهقشاب

 سح یقجمن | ناسنا .رویدیا بلط حجر رز قوج زا دیلق نوسلوا
 تماشم هلحور یدک "دز دک e قکیدلیا رب ده 6 یکتا

 ااو یتیداوب
 SOre بم ید یاعلی یاس OEE NO PET AE TE کا



 ۱۲ ۱ ۱ هدا تامولعم

O یاشار a 

۳ ed م نوسل وا هسرولوا زام ردق ه « یصخش ردو هب 

 عیدو هز هدنقح هطق و تعنص را + ژامهلاق هدازآ ندنتارثأت

 ردیا تامولعم .
 یولئاع هدندزوا یسهعوجم ته كنتعنص تالوصحم كرود رب

 لکشت كرتشم بولسا ر راتماشم و . رددوجوم تبارق لط رب

 .رازوناشاب هدنرزوا یسهناراکتعنص تالوصحم رود رب هکرادویدیا
 ورلیا ندنرللوا یدولوم كنهسح تهماشم ر طو ص هطبح هدول

 نامز یيدلشد یولسا قلروطاربءا . یولسا سلاس هب هر . روسلک

 ۱ ,ردوب هدنالوا دوصقم

 كنه را هرود ر تنام هتکلع وا . كتکلع رب راکتعنص يه

 هنناداقتعا « هقاوذا « هتیراکفا كلرانوا هکردلل وصحم كتعمج رب ناعم
 ی رک و ل زرط هارنوا روا اونا تاوان

 هداعا ییربثأت سکع دوخ اب « روینهلکوب ینریثأت كرانوب «رویدیا لوبق
 ندباهطاحا ینوا < یطعح یدل وب هدنن ورد ران و نونو .ردکعدرو هلبا

 یرصانع ندا تمدخ هنسام و وشن ۰ یبصخش .رربتک هلوصح یاوه

 یرانوم قردلوا هدراتسن فلت ودیا سابتقا و ذخا نداروآ بع
 نیزستمهلوا قفوم هبه رتس ینجورخ ٌهطقن هلیماسع « لثع و علب
 ها با قتلوا ت ردنا یسو لید نوعا والا یی
 . نوسلوا هسرولوا كوو ردق هب میدن . ژامهاشاپ نرسکعا

 ۱ یيدسا درل و یدبهسا وا شم همش هتسارزو رواد كياشاب مهارا

 یرلت رضحاشاپمهاربا هسیا عدمرب میدن . یدنمهریتک هدوج ویران آ



 ۱ ا e 4 ۱ فن

 ی ندیا عادبا قوا یزمدوج وم «یز تعص را رب شلدا سج

 ییدربتک هلوصح كرتا رب ویو .رونلوب شمریدشلنکنز هلتیدوجومرپ
  تیدوجوم رب ناکنز « لدنسوئو فاشکنا لزمکلنب وب مظع جسم

 . روسدیا دلوت ندنزازتها كردبا كارتشا هل زمتصخش هلا هدنحا

 هرب « یدرو « راروم <« و لکیم « لئافار زب نوحا هقفد 5

 تن دا را راکتشص هل ر وص 3۳2 ی زروسر ول وا نانس رامعم < یلوضف

  یراتزاتم هدنلخاد كنها ر هدنز « كرانوا كمما ذوق هنحور

 . هطاحا ینوآ هجنقب هنر هيمیدب تیصخش كنبرب یه زب . زروبیناط
 هلرلن وا هلکمریک هنح هر هلرلنوا .زروسوا یراهماسنا تبصخش ندا

 و ا هو او فو
 زن اح یش رب چیه ردق كما ذوفل هراکتعنص حور هدتعنص رات |

 . رارواوا شمامالک | یتعنص را راتیهمهدیا دون اکو .ردلکد تسمها

 رایهاد ضمب .روییدیا دیار هکدتک یتهقوتیمها كدقنم نوجا كلوب
 2ا دار ها بم نرد ف یر ید نام 6 ردزاژ
 هلساض < همتا الد هلدقتم رب 6 كاسح ر فال اهد « راشمهم هل دنا ر ده

 3 9 ر 5: 6 ره تک در ی هد راتصخش یک وب . یو

 1 ان ناو عقاو لبا ناداتسسا « تمنص رات
 1 < هعهلوا و . ردهدکم هل وراپا هکدتک < هدکمشهلتکن ز هک دتک

 3 هدنقح كلسم « ناکم « طح « لاح هجرتو جم رات < فوقو تامولعم

 ۳ ۰ هحور ا رانو ۰ زاماراپ هثیشرب چیه ۶ ددنیج درب تامولعم

 . رلریلس هلوا راد هدناق هلبا ذوقت هساسا

 نت تی دا ات شکم تاک نزن با ندا تی E OG OO ETE هی

a inas ad EKA e a aia, E مت 
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 E وا تامولعم :
 تام ولعم یاطعا هز هدنقح یسانا ك یعدىم لوا ندش نه :روعدیا

 . ردیرورض یەم
 6 هزوک و هم تیلباق هن « هلّمل وا جسم نا ۳

 برطضم هنووتهب زن . زروسلوا شماشای یاحبه ندیا دلو نوا

 هلعد « روسلاط هفارغتسا هلبارمار « روالغآ هلبا یلوضف 6 روسوا

 . روح هناسطاقوفام هلا بلاغ « رولسک و هرعش و هوشت

 سح یش رز هق شاب ندنرلکدتا سح كرلنوا نامز رب چه طقف

 یهاشمكنناحبه كرانوا ناحیه زمکیدتنا سح « مز, .زروهعا

 یوا نایاشاب وا . ردصخ شو یصوصخ ناحیه و . ردنلداعم و

 . ردکلام هتنانآ « هنکنر كتتصخش نديا مسج

 نا ىزا یاب را
 هلی رلبارطضا «هلیرلال وخ راکتعنص یه یناددجت مطقنمال كاران وا هصالخ
 نولو « نه « نایاشای_هدنس هنس « هایرادما ۰ هلراصارتحا

 "یققح را رب چسه ؟ .یشروهعا تاعن ندا ج نم هرا هاب رالما

 :نوسهلوا یو یاشاک رب هدنلاکشا . هدنط وطخ هک ءردقو تعنص

 .. یسهحور تابح كن راکتتنص

 هيرا هسلقو هحور صلاصخ هدنرارا یانش یتسوم « ماسر
 منرت یرایدنک هراس نونو ناقارب هدلاح تاد یو یرانوا |

 ردیا مسر و ریدقت یترلیدنک « ردنا

 یتح تیز نامر رکا اتفاق عانا یرا و زب

 < شههسعت یینورد تاتناکو « یهبحور تاک و دلهسردنا لک

 ابحا هدنمدنک یتبصخش كنوا زب .زرولوا شماشای یتاحہت كنوا

 "ةققح .رولوا یوقو لمکم هدوب هدنتبسن مهیج تیلباق . زردیا



 1 هدا تام وام : ۱۳۳

ا نیزسقلوا كلام هبهعیدب تبساسح هفاممم
 e كب 

  لروصت قو کید رب یوم ردنق وا وب« ددداو رش
 هلسالوط هو هتبثم هر یراقدلآ هسبا تاوذضعپ .ردهدنجراخ
 هنر وص وا یرلعامد كرلنوا . رازامهلوا لصاو هقوذ كتعنص راز[

 و مشاور قست رپ
 . زا رب هفامعم « لامالام هلبا تابح < هلی یناعم هدایز كا رلنوا زر

 . رارکح كلجوک هدقمالک  ییهبحور تاکردم یلدولوب « شوشم
 كلبا کد « راصراص یتدوجوم نوتو هکءردیش رب دیدش ردقوا وب

 «ریشیتب هلیسهطساو كلوب هرایش یکیدتیا ضرف ینکج هیمهشتب هدرظن
 رابش نلک یک ثكج هدیآ نایز ادتا کوا . ردنا عسوت یدودح و

 یرلکج ههم هديا هدلا هنشابزکلای «یتیساسح .یناک ذ:رواواراک هرخ الا
 یداتعم  یونعنع ثوا یتح هدر دلش هلا تاکردم یی یی

 ههل تعنص را ال ردیا دیدیم < ریا ماعا یتاک اردا نالوا

ATهلروص وو . رل هديا باطخ هکم رشک هزازتها ساخ  

 هکردلیربثأت كلوب .رلبا هدافا یرابش قوج كب ناجاق ندیقطنم غامد
 ڭرعاش رب س كنیشنمر, دوخاي « كىيونەعقو رب « ىسونەو كلولىم

 هدافا ییا هدایز ك نیک ھا هداقا س لکد كدا

 ۰ ردهدکما

 هراسب ونح رات تعص را رب هک رد هات الوط لاق یک و هتشا

 ۰ لکد هاب رامتعا تابحراخ هسف ول « ردنا تمدح یاها

۳ 

 ۱ تمنص ران ۱ ادام س: طا تات واعر را دعا رالتمنص تیصم-

 9 تام ولعم عیدو هلب رامتعا تصح ندا یهاظت هدیرز وا یل بولسا هز
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YEN RE 

aكرل وب 6 هلسهطسا و عاضوا و تاکرح 6 ب لاکا ۰  

 قحنآ یوو . ؟ ردیلکد یتمالک | یاضم ییدتبا هدافا هليا جازتما

 ندموق هلقماشای ندیکی یناجیه نریتک هلوسح ینوایعب « هلبا كلارتشا
 راردبل وصح كتساسح ن وناقرب ت او .ردنکمقمراقح هلعف

 كلامهتیلباق تیساسح هلتروص ینیع نوجما كملي هال هلبمام ینوا
 د عراف تعط را آ نود هلو یه ردو وا

 تملظو تاممم هدررر هڪ هلواوا « ردیرورضو مزال ییدب ناحیه
 . زیامهبالک | ینکودیاه « یتیدلواهن < ریش راح هلبا

 نالوا یساسا كتعنص رانا یک بیرغو یصخش حور « حور

 نسح یتحنا وا .رملم هلشالک آ هليا زازتها "اکرتشم حنا تابح نوناق

 < هقطنم تاللح هقشلایف .ردیا زار یاشفا هرانلسهلوا حسم هلآ

 "کلا طقف « ردلهد اف هبلکتش تالل هوجو هف رص تالبلحم

 ییدب قوذ رب اکوا . ردنکعریغ كما ذوفت هتعنص حور قم هلرانوب

 یجدس « جراخ هقول . نوسلیهلوا دناوف جم هکردیلنوا ربهار

 . زامهلوا یشر- هقئاب ندقفدنرب

Eندراندیا قصد : رد هدهطق وب ییعض نونو كتعنص ربا  

 فاشکنا یو و < نسح قود « هخشمو هقفد تساسح ر وا

 رب هليو .رتسیا هبمیدپ هير رب زامهلوا مق هنیرپ طقف « رریدتیا

 . نمهدیا زار عیدوت هلساع هدرردقن ینیدملوب هدنسشراق تصخش

 هکر تسیاوا .ردرصم هدنص وصخ هلثما بقعت «ماهلا ثیارمسنوجما كنون

 هدنفعضو نونو ... نوشاریده هدیراهقشاب ینم راکدتا رده مر

 هور 6 هع اجا توق هدول . ردح دم یوق و كي وا هت

 . ردنرابع ندەفوقوو

 و



 . نمأت یتیزاتم كتعنص راثآ عوضوم « امر هتبشیه هفامعم
 هر یالوط ندنوب ,ردلکد هد یساسا كلوا یک ینیدالوا یشرپ ندیا -

 . رلخروم .زامهلوا وب زکلای ندیا ساسحا و عیدوت ینامولعم قوج رب
 زکلاب تعنص رالا هدهسرارلبهلو هدراهدافتساضمب ردقه ره ندی ون

 مال وا بعد هنیرکف دوبنلوب هدننواعمر ربظن ین هرلنوا ندهطق وب

 ین دا وف یرلکدشتا نمأت كرلامس ابو < داره یاح هردضتقم

 ۲ ءلا هارانا تمتص "یراع لا ء, یدام لا هسرولوا خه ۲ هزاستعا

  یتح . ردمدب یرلکحهدبا تمدخ یاها ردق راثآ هش زاکنا لباقان

 ۱ نارک هدنصوصخ تامولعم یاطعا « هلس یراهدیرفآ هش یک و اضع

  عوضوم هک «ردشملصاب ینالعا كنسهشر افرفودنمشرب هد ۱۸۵٩ الثم

 كوو كلا هرات تامولعم ییدریو رتاد هصوصخ وب هلی راتعا

 ۱ . ردهدایز اهد نیتکون:ر و. تیم ۷

 ۳ رولم لامالاع نوا هتشقفحت یان تتعنص رابآ ءان کون
 ٩ ترهوج « هنزاتم فصو كیوا « هنسهدیزژ حود ندیا عضو هلاحرب

 ۱ والا « هتسهدافا زرط « هنرکفو نسسجم زرط كني راکتعنص ین

 ۳ دانا با اسم نوا كو تمنص زا آ دددیرورتش كنا دوش
 ۲ تمنص رانآ نوجا كلوب . ردسبات « یضراع هراس ماسقا نوتوب
 كتا قاطتتسا ندهطقن وب قواو ۰ ردنا تامولعم عیدوت هزب
 ۰ رد رو رض

rev aaa تا E 

 SEER RTE تی یکی ی ےک ا کو و ۷9 SES ۲۷ قلا

 یتایوتح نونو تمنصرائآ هکزردیا جارختسا ینوب ندهملاطموش
  یهلدبا سح نوجا كمهلبا تامولعم میدو هز « كما هداعا هز

 « كعا ذوش هولا كلوا كعد قم یس رار .ردیا تاط

 او ظافلا « تاوصا « كما فک ییحور نونق ییدتبا قاقت دا
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 NAT دت

 راریتءرکوایرانامز فلتخمیربیه كرانوبو .زرونلوب فقاو هنناکرحو
 هرکسع تایح « یتسهموم و هیصوصخ تابح كرارصع شی
 یراقدناشاپ هدنکوا نعرارظن ینسهنیدو هبیمص تابح « یش راجو
 انان هدنآ ناما هدیاف هدایز اهد ندنرات ادلرلنالوا سیو عباقو نوجا

 رامطا كنتاداتعا یراتندم ییلوا ادا یم كرانامز یسا

 . ؟یمروهعا راطخا هز هاتهنصو اشنا زرط كنيم ء هلسهدافاو

 «هلیرامنسم «هلبراشاب نوتس :هلرایارسیرلقدقارب قجنا یرایروس | زی
 8 زب یم روب هج اط هلب راشاط یلکید 6 هلیدب اعم « هلب رامایها ی رلبرصم

 هلیرلوناش یهاشا رود « هل رلجرو هعلق ییدالبم رصع یجنح وا نوا

 یرایقرتو هد رود كنیراترضح اشاپمهارتا كویوب .زرویلیهیناط
 هز ردق یراعوضوم كناموظنم ررع هدیو و ٤ء ییاود كد

 هدازیربسار, « یلوعلم لبلخ هنورطاپرب .ردقوییثر چیه نرتسوک
 كنواو « یدیهسلوا شمهلوا مهاربا ید یسیضاق هدهطلغربو ا

 دوجاوم نوکو ب هلاراکتعص "یناىم ییدلوا شمریدتا اشنا هدهاخدغاک

 خم رات . ؟ كدیا یمقجهبهمالک | ییا اهد نوکو یرود وا یدیهسښلوب

 ردق یسهموظنم ر یداع لا كمدن « زکسوفوا یدلج یتلآ كدشار

 . زامهالک ۱ شممتسوک نامزوآ مزنم

 « ینهضام تانداحو میاقو كنمنصران ۱۰ كما دییزت یرالاثموب
 زرط « یراسلت زرط «یراتداع « یررلامس فلتح كن هنمزا فلتحم

 یتح . ردنکم كجا زارا یریا یرا ینکیدرتسوک یرارکفت
 تاداقتعا یک ترا یعامجا « ید هک « ردق ههجردوا

 كنید كيلوتاقالثم .نمهرتسوک هز یشر,چمسهیک تمنصرانآ یناحورو
 .زربنهرکوا هلکمنا بقعت ردق هنبرانکی كلا ندرانآ یا لا یتالماکع



 ۱ a كلا رادتمق كلا هکدلریو تما كوب ؟ ردرو | ناحیه را١
 " یاسحت هدنز كا« ها كا كرانامز کسا ؛ رولوا شلدیابیغ مق
 و هتوف و تابح نونو راصعا هحار لصا ؛ ردمدنم هدهطقف و

 : ردهدنلحاد كناحیه

 - « هباهذو «هرکفو هنمان تعنص « هنمان خم رات هک ءردنوج ا كلوب
 . هداطخورک ۱ ,ردشلک ینامز كجا حبحصت هلباناصع وشراق هلوصاوب

 دق هلساع یررلتمق كتعنح ةدیزک رات | هسرولوا كجهلیدیا ماود

 ري هلا قشع « هلبا مارتحا « كتعنص رات ۱۰ زامهلوا نکع كنا
 .« فلاختمهن « رەت هلیرابتعا تامولعمو خم رات «هرلنلسب ین ىس اشاع و -

 قفد هدراهفض وش ی رلکدتا عدو نهار و قثاو عونتم فو

 چه هکنواو و اجیم یعنصهک ر دنوحما كيو رکج با

  بیقمت یرظن ٌةطقار نیما عضو هلاحرب کجهممدیا تباقر كئيشرب
 . زکجمههبا

 ی

 قم

3 
5 ۲ 
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 1 رامظا یشرب س. رضا تامولمع مرتعنصر عر اتع عوضوم

 ۲ دوجوم تعنص را ر چه نایالوا كلام هعوضوم رب ین « نەما ۰

 7 . كط وطخ و لاکشا» یش نا رتلکه « سر « هبحور هباکحرب سوم ,ردلکد -

 ِ , ردیآمفت کنموزو هیناج تاللح تادا« الاخ
 1 9 ًارظن هنسلوا یلوصح ررب كنامز یرلکدتادلوت هلع 2

 لم راث آ قوچرب .رارولوا ءرمسشم رادتمیق ررب هزب دنا هیهضام -
 ۶ تالفس قلخ . زووناوب هدنراهراحم ء ءدنراتناض كنهعدق هنمزا زب
 ۱ « زدولوا لخباد هشیراهصوصخ تانح ككراراک « كطنسوتم فم

 . نالوج كمهموم تاسبح « زریروک ینمسام مشتحم كرايارىس -



 خراب و تعنص

 EF هل را ۶۱ عوض وم سام اطخ هد هيڅ راب تاققدن هدنرزوا تعذدص

 س, هضامتامولعم هل رابتعا راکتعنص تیصخش س. هیضامامولعم هدنعنص

 .تایح . یهبمییط تاریخ تانعتص سس. یارثأت كنابز هدنرژوا تعنص رانآ

 . یاهلاو راہظا یرش حور ؛ یبهیعایجا

 »>6 ي جم ۱ نه چ م ام هد مک رات تاقق وو7 تهنص

 کد: هسه رکی و هباکذ تبخ ءا و ا لا

 هللا انعم هدهلب راستعا قو جسم یک هل .صح هدب رز وا عماس

 .لوقنمندضام یتعنص ران ۱ هتشیا .ردلام الام ھا تامولعم ء نوحشم

 لفاغ ندهطق وب راخروم ندیا دع یک ایشاو « رادغاک شمراراص

 هنسهداع تابح كنیضام دوح وم هدنرزوا كرانوا زکلای « راردنک

 دوف هحور و ساسا « رارولیا افتک | هلبا یر یرازبا داع

 ب یضام دوم < يووم رر امم ی ا « تحرک ۰
 .لماح كتعنص ران | هدرلروبل | هرابتعارظن ینهدافاو رامظارب صوصخ
 .رارونکج ندک من ارظن فطع هنسح و نوسف ««هذاحو رحسینیدلوا

 زر :هبلع ءانب ءنسج راو لاو نشه. تمنص رانا هکر ار وس ونوا
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 ۷۱ ۵ ٤ هيدا تامولمم

 .ندقلطم ماظتنا مدعرب هک كنمومع كنهآ وب یدیهتسلوا شمالوا

 . كدنا قعمامهلوا ردتقم هنهملس « هبهمالکآ یتناتضم ت رهدلوتم

 . ردیا هوالع یرشب توصر, هرانوب « عاش
 هفسلف وا ادتا . رددوجوم رهرود فلت هدننالماکت كرعش

 .تایقرت « یعاسقنا ییا كنیزایو ناسا . یدروبنلوب جوزع هلی لعو

 : هلدشمروک قو اتاتشا هدننش یدل وت كتعنص را ینالماکتو

 < ردقولخم ساسح رز رلرعاش هک یداشالکآ . یداریآ وب هدعب

 قوح زا کلب .دددوجوم رر, ربلمهبالاقای یهدرح راکفا هسیا رللاع

 رارکت رلنوب کلب - . ردہیرق رانآ نوتوب - هدلابقتسا رب نیقب
 ردقه یدمش عاش «ردش# وط كلام هعدبم سحیعاش .راریلسهشل رب

 . ردقج هلوا هیوا اعادو ‹ ردشماشای هرزوا قلوا تالاسخ عدبم

 عدس هد هلسهط ساو راتو و < راکفا عدم شاواب شاواب وا طةف

 . زدقسهلوا هدناسسح ۲

 . .هدوا « راشمروص هسد « ؟ ردراوه نهلورو »نوک رب هلیژر و

 <. زالورو تاعا كاردا ءیمواک زکلاب ولرو یش یه ه ایاوج
 . روسدیا نا قوذ و هز تعنصو نف هتشيا. ردشعل و هدناوج

 هلنمهلیدیا كوش «زامهلشالک | هسزالوا جبه ۰ كّماذوفن « قمالک |
 .كوس كلا زمکع هلسهلو هدرعش مزب كملسهدیا هحاسم هلرارظن یتقمع
 ته كنف و اع .رلسهلوا یتسلف هداضعب ۰ یف ًاضهدو .ردو قوذ

 هز كيهفسلف 7 ۳ اهد .ررو تعسو هلو تبّور یمهعومج

 .هصوصخم ٌهبذاحر هدهمظع تالوهحم "هلسلس ییدتیا هارا و راهظا
 .اهد هدققارب هدلاح رب ناعمربغ « شمهلدبا لح یرانو یتح .ردراو



 هدا تامولعم : ۱۱

 1 ٤ اهوا e ر نوسلسهلآ ( mtuition = سدح (

 3  ملعآ ردرونحم ها ساسحاو ماملاوا . زامهلوا یملعم :بتکعر طف

  كمليبهلوا هلیسو هتعنص ماہلا « نفو لع « هصالخ ۰۰ لکد.هسیردنو
 ۱ ا تالضاو تانسح « ىلمقح ندنبتهجاس درج رکف نوجا
 ۱ عزاب رابش و هنیززوا یرارکف یمزمع كنو لع رکا .ردلمرک
  رظن تاناجیه یکیدریتک هلوصح كنوا هسرونلوا راہظا یسوزرآ
 7  «هارعاش نفولعهلروصوب یخ .ردلنزاب هروک اکوا «یلقلآ هرابتعا
 یک یرلکد بوس كنبراصصختم عیادب نالا .ییلیهلوا هنازبمآ ییسوم
 یر ندرلنو <« ردراو تاسانم «قوح 1 ی یتسوم هلا رعش

 3 نونو ه کشر قشراف و رادرب> هکدتک هلع ءانب . ردنا وصا رعش

 دو روت
REYرو ەسلا كعا و یاوصا و ننامغت یدک ناتو  

 یو رشب توص قهسرولوا كجهدبا قیرفت یتازازتهاو كناشا
 كتان . ردقجهلوا هلو هدرعش نوکر ۰ زامهلوا ردتقم هبهدافا

  اهد عساواهد قرلوا مهلم ندنفو ع نەوشود یتعات ا

 3 كلام هغالوقرب ققر هدهحرد تیام رب زد قح هآرآ كنها رب نشت

 0  ندنراموروبكماوه هدنحشا كنامروا رب تکاسو نک اس یهاظ كەسا
E ۵یازازیها » nا «یرایعر  
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E 3۱۱۳ ۱ ندا تانولطم  

 ناقحهتتقوف . كتففح نلیدبا قیدصت هدرنضاح لع با یملعو"

 هردسهملسهدیا باستک !یسلفرکف ندیاعضو لئاسم یدبا هیاشاقم

 قوس ههنا ثح ندنرذاح كطارفا رب رکید یزب و هت یا

 « یف « روط ر یف هشیراهبیدا راثآ راهسمک قوجر . ردکچءدیا

 6 هن لک دا برش هع هل رو ص یلاخدا بولسا ر دراب ا

 یتیقحوب هکوبلاح .راردعناق هنیراقدراقیج هرلکسکوب یرعش هلتروصوب 1

 وشراق هرلرعاش زات ادج یکموورب یللوس .ردفلأت لباقا هليا رعشرپ

 تمکحرب .ردیرامهلباباتش هرلقلزسانعم هلیوب ًاضعب ضارتعا كج هلیدیا
 تالابخ .هدنلخاد نزاو نامرر چسه یمرد هقسلف ر د وخ اب « یسرد

 ی و ناسل « یداع زا راد و . نمەلتەرک وا جوزگ هلا تاسحو

 نکیا راو یراناسل رر صوصخ هتب رایدنک نا یک ی دا مدافا نا
 ندنفرط هفسافو ع زس ەش .رول واهدافا هلیارعش ناسا هدرولوالصت ,

 لخاد هدرعش ه«اکلام یه < ههحاس يه نانلوا التسا و حتف

 طقف « روبلبهراتقج هصح رب هنسیدنک نداروا هدوا ؛ رولیهلوا

 یونگ . ندنجاشحا یدنک هنلخادرمش بوک ۱ باا تیز هدو ٩
 مدننظشهردانیمأت ینکدازوک هدیاخدا تشر ادغام ندنتصخش ۲

 FEE یوسلف ر دوخاب « یف تشک رب یيبیه كلاود ضعب نانلو 1

 یتسن و هتشبآ یرامهلبا .لاخدا هنخاد نژزو یقطنم «یارکش |
۱ 
 فطتقم « محرتم هنسهفطو كرعاش ر . ردنوحما یرلکدمه وشود 1

 هرعش هس و هبملع قیاقح ردق و یر فلاح « رضم ردف قوا 1

 | E ۲ لکش 4 هحیشنلاب هک ردللوا سوم ردقوا ۱

 نوجانیئراقو معاش : راردجاتح هبیساسا طرشر, نوجا كمليبهربک |

۸ 



 یراق 2 و ی

 هکردتصخش وبو رايا یلجت و یهاظت قرهلوا لماح یتیصخش
 ٠ هسرلرد هل ناتسلاروتات .رررو هساسا تىمق رب « هصوصخ تمیق رب

 . ردهلیوب ول « رانو د
 راهطا یهضرا و هحراخ تاسح یک ن و ج زس همش هد رعش

 ۱ «یرشحور هدنامز ینع طقف ابرار یسهفطو ثمر دتسا یاکعناو

 ۱ تعدص هلع ءانب هردروبحم ه هارا هد ی راکتعنص حدد هسزالوا چیه ۱

 . تبدوجوم و « تاوصا « ناولا كاا « ییاسسحم هداس « فاص

 ۲ قلوا هاف هقدتک . نم هديا افتک أ هلیسهفطو راهشا یتهحطس
 < ردلکد هبداعو هب هاط تقفحو هسرومدا بقعل یتققح هرزوا

 كتاح یدامو هسروسدبا باتش هکدتک ههاراو لاصحتسا یاب

 نوا كملبهلوا یعسط ‹ تعنص .ردلکد كعد یسارا و راهظا

 یزعاح « یزمسفتت هر ادا تعسط . ردشلعا کر ی بش

 ا چ یار روا ده وا طفلا . رونی يا
 ۰ هدروسر دنوشود

 یراط للخ هنیرعش هکزربلیهدیا جارختسا یوش ندناعلاطم وش
 یف « یتسلف قرلوا هلضف ندنکیدلدبا نظ تعنص رثا نیزسقلوا
 تکرح یکتایفساف «تاعیط كنوا كعد رولواهیوب طقف .ریاسهلوا
 كا ارز . ردلکد كعد یسمهلیا لاغتشا هلا تافینصت ماطر «یسهما

 كا كركف <« كنه قایرغوط رب راکشاطت هدایز كا ۰ سوم

 عیادب Aa نم هلک لباقم هل هلتل وص ر یداع لا ء لوح

 ۲ ۰۰ ددازوک اهد ندنراموق ییارس كلوچ » نسور ندنساملع
 1 وا هک ردراو نیش نالوا لمت طقف . ردشم هلب وس ی راز وس

 _ یف رکفرب نرتسوک یک یفیدلوا یتقیقح كراکتعنص دوخای « كرعاش



 مادام اس کو رک ا
 هدرا اش هاف اخوا رم انا ره وضع تب رطاخ رک

 . ردکعد قو قرف

 ىع ناه ناه یرلنالوا رک ذ نایاش كا كنادوجوم حوریذ
 قرف قوح زا یهدتمرا یاس ارا ا راددیا یک هلو

 یکه دنوایضعب ك رانو .ریلک یرایا ندتعسو قوج زا یهدنرااکذ جن آ
 ر هدنوا هسیا یهدنراضعب . روبل هیالاقاب یهدام رب ماخ اکذ

 ییا ءرلرکرلریک راب قوج رب ندنجا زاغوب الثم .رولوب هبفخ تانماک

 عقوم وب هدهدرلنوا یبروک هدیرازوک كرانوا یرلکللشب یهدلحاس
 دارعاش رب نم نداروا هکولاح « رردنایوا سس ر ! اپرلد

 كنبرب ندرانو .رددوجوم قرف ر نزد هن هدنسهروک یرظانم ینع

 «كجهدک بوک نیزسقفارب زیا رب چیه ریواصتو رظانم وب هدنغامد

 هدنغامد كت رکید هکوباح . ردقجهلاق هدلکبش ر داز هدم اتداع

 عون ره «هحیتلاب رانو و كجهربتک هلوصح تازازتها یصحالو دعبال

 یساشا هحتللاب « قحهلوا بلقنم هراکفا و تاساستحا قوح رو

 « ینوب هتشيا . ردکچهدیا جازتما هلکنوا هدنروص كجهبهلبا لیدمت

 دوخاب صانش ,یساسا و ییدتا روم كئش ی یاشنا هدننورد

 جزم هلبداوم تا و « هب همالاقای راکت هال ۵ ماسر

 . ردروحم ههاراو راهظا كرهدیا

 هلیثیشیه « هلیناقولخ ۰ هلیراجافآ یتعیبط رب یتیقح هقیق اف
 یسلوروک ندنسهقرا یرش جامد, كرلن و نکل .ردکچ هرتسوک

 كنوا هعسط رطانم وب نوئوب و ندنغامد . ردیر و رض و مزال



E Iاس عج می  

N |ین دا ناو 0  

 ناب عن نونو دم و انس قو ارام ىع
 ِ رقم سوم قالغا کی ر < ساف رکف رب طح

 .هدقحام دناع هناسعامجا . هو ع كتعنصو تایبدا هیفامعم

 هدایز كب هدربخا رصع « ندراندا قرص ینسهعلاطم یسهعا دخا

 ی هدر كسدودح كيهفسلف « كنفو هلا تعنص نوجما ینبدنل و

 . . روییدیا دلویروبحم كما نیت یفیدالشاب هدهر « ینکیدتب
 رانو « ردراتسلاروتات یسجنرب ندنرارادفرط هدایز كا كوب

  هلرانویوا كنهخم < راروبللوت هدنساعدا یرحت یتقبقح یکن ف و ع

 نایناو رک ذ ینکجهلس هلوا عفان هدايز, اهد كلوب هسندقمانیوا
 .رارو هال وسیغح هلوا نسح هدایز اهد هدنح | تققح ماخ « رار ودیا

 | ندقالخا " سح یتح « ندهلیخم ناي رعش یرعش 1 | كران وا
 ۱ هلساهدا هبققح تاسسح نوکوب . راروسدیا هصوت یتسهملک زاو

 دیو زل یسەلوا زام كلوب طقف . زرویلو هوشراق وشراق

 ااو تانداح نرتسوک یراکتعنص رب لوبو . راروبهبا هوالع

 اح هسا كاردا تیزاتم . ردنکلام هزاتع شح رب هدنسوشراق

 1 ۱ . ردهداک د هدایز

 ۱ ناکسور وسوم . رد ركفتم نر هدوجو یراکتعنص یتشح

 ۴ یراضمب : ردشمروک یرغوط كي ہلکمنا مسقت ھیکیا یرلرعاش

 رانو هکشمرلرینوشود فعض قوچ « راردیا سح دیدش كب
 رک هتباقرب مامان كب هدنّور یتققح

 وشود هلندش 2 یراکدتا سح هللدش هحناک هنرلرکید ۱

 کشم رارروک قرهلوا یرغوطو ما یتققح رانو : شمرارلبب



 لا
 NR ردلکد كمردشتا ساکعنا ۳  لیقش یرانوا

 ببر و مظم رو هسا تبصحش كرم 6 هنعم دسعقم

 . ردكمەلبا

 یر رب یاممتص یهدندزوا تعنص را كیوا هلل هدوم كشر

 هدراتهج ضعب ندنر ر كرلنوا قهسرولوا كجهدیا قسطت هنیرزوا

 هما هنر رانوا نکا . زر روک یشدلوا راش یرآ یرآ

 دنا رکید . یدزامهلوا دوج وم تس را ید یا

 تعنص ربا هنن ید ه سلوا رلش یربغ یرآ تاب ور همام رات وا ۱

 « یتقفاوم هللراتعا هساسا طاق كر وصت يياره . یدضحهدبا لکشت ۱

 هراتهج هقشاب « یرونت هلا اض ر یی كنئاماسترا هلراکتسنم طقف ۲

 . ردمزال ییا

 كنىمزىل ا هر هليا مزيل | هدیا تاحاصا نلیرو ردق هاروش هتشيا
 هما تقشح هد تعنص E روییالک ۲ 3 روبرتس وک ینتیداوا# |

 . رویلو یرورض بره هتققح « رونامهلوا ۰

۷ ۱ 

 كوص تعنص -- ., یبا ربا 2 مولع كنعنص « ثكنایدا

 ندشاب یراکفا ق# « ندراش ييدتا ك اف e هدرانامز |

 ندای رظن داع هناسصسطل اقوفام « قالخا « ییسلف ندیا دید هشاب

 هنحازتما كنبرعش رکف هليا هفسلف رکف اساسا . زوسدیا ماهلا ذخا

 كنمدادفب یحور « ریلی دیا فداصت هلس هدرات | یلوا رصع ترد چوا

 هفسلف یو رب ثهدافاو غیب زرط «كناسحو تالابخ هدیدس عیجر

 ؛ثسکوب كا هسیا هدکب دماح قلادبع . ریلوروک یفیدلوا جوزغ هلا



 لید یوا قوج زا هلبب راهسلوا مهلم ندرابش یتیقح راراکتعنص
 .رلرلیا هوالع رادضمو راکهدافا طوطخ مثماط رب کوا «راردبا ریغتو

 نونو صوصخم فاشکنا کوا « لاکا یتعسط امنا هناراکتعنص یاهد

  عوقو كدهدیا بیقمت یهقطنم "لسلسرپ ماد فاشکنا وو .ردیا مض
 . « یفیدل و " هدتیهام رب رادربخ <« ک اردا رشت یاک ذا راز ؟ رولو

 99 هصاخشا هدایز اهد هلتهح یغیداعلوت ربخ ی < دیق ال یک تبط

 . ینیدنلو مدتسلخناد هقطنم تدحو رب كناکرحو عاضوا : كلاوحا

  رظن فرص ندرلهغلابم یرابتخا ضعب هک «ردن وحما كلو « رلوروک

 نم هدایز كا كراس هناراکهعجاق نوک ون » تلماه هدربدقت یغادنل وا

 یی« اد ی ساساكرظت طقف . ردنالوا كلام هجان رب

 ۲ زرط رب « تمانا »و ینیدلوا للت كنسهحور تالا كاا
 . یفیدللوب ه تراع ندنسهعوج ته داراکفا و تالاخ هللا صوص "

 1 طبر ههصوصح هلسلس ر یلاخ كبو كعد كمروك " یشر هلتهح

 ا .ردکعد كنها لیا لا لاخ و راکفا داب دکر «كعا

 Es یاک هسرا یورد داب درک و نایالوا یش ر هقشاب ندتصخش

 ۰ . رولوا راون « عساو « ذفان

 3 کر یدامرار ES هسلا حود رب "یداع سکعلاب

 ۲ ندناساک ییدتا هدهاشم دهاشم یه . رولوا كلام هتعنصر یداع

RE۲ ثورت كركف ییدتا قباطت هدام یهو . رشاط یشر, و  

  كنايرماظ بیرف رظنالا رونلوب كلامهفلاختم عقوم رر هروک هتعسو و
 ۱ «یتناسنا .دووا كسکوب كا هدىنكسم كا « رولوا یتعضو رب ناکسم

 دتر وص رب عبا هناسسحت فداصت كمرتسوک هدنروص یدین اک ایو



 ۱۰۷ ۱ هبدا تامولعم

 تقد ران بلا : كدا بذج ا رفتم رغ مع هو

 هقشاب ندیوآ « ردنرورض رب و ؛ ردلکد كلام هثش رب چه قجهلوا
 .زامهلوا نایاش هد«هلوروک نوحا ینیدنناط هدایز كن .ردلکد یشر "

 زکهسداقلاق هیناراو ریرقت یداوم دناع همسق یجنکیا وب زس رکا

 هجزب هلکنو .زکسرونلو شمرتسوک یابح "یتسنکی زکىلوا نیما
 «یب اهاد زس .ردخبد زکسشعالناق هتحز رب نایالوا تسها راع

 هناناحبه نمأت زکهسرابا هارا و راهظا یمسق نالوا لدشم اعاد
 یانعم « دیدج یانعم ییدتی هدافا ی | اشا . زکسرولوا قفوم

 زن اح یهدافا رب نوجما كرس رلنوا .رونلوت كلام هتمیق رب هليا لدبتم

 هسرلرلیا ساسحا راش رب هزس « نارردیوشود یزس دوخاب ءرارولوا

 داوا رام هد رگ ا عماس « ءداق هکزکیدیا رک ذ نامزوا

 : نول
 . < یهللس اساسا « هدلکد نوا كعا ساسحا . نقلتو رکا

 ندکمهلیوس كتا توکس هسترابع ندکمنا رارکت یتلیروک اساسا
 هاراوراهظا « کلدشنا « کم هلیوس نامز یه تققح ارز .ردلضفا
 یسهفظو كوو كا كراكتعنص هققلایف . ردلکد قبال هبهعلوا

 راتوا .ردراکلاّوس رر راز کد . ردلکد و زکلاب طقف ؛ ردکعروک

 رللاوس یک كشووسدک همر < نا نندر « تنه ن هه
 راهظا ینوا «هدکملبهیالاقاب ینایشاح ورینكسکو ب كا .رباهدیا دارا
 همان هدنسهزا نامزا هموع ته <« هاشا یصخش یی هدافا و

 یدنک كعد قلوا راکتعنص هدلاح وا .ردهدکملسهلو یهدیا طبر

 تکلام هرظنهطقر زاتم «ینوردهحیشللاب .ردکعد كمروک ندن ر ظن طن

 هدنکوا رظن هدنننص ران آ .ردكمهمروک یک صخشرب قفتا ام فک



 EY ه- دا تامولعم 3 ۷۱۰

 : نام قرهلوا دا همام هلا هسوم ردیرادفرط هداقا یققحر

 ۰ روسدیا هعلاطم

 . رب یر, ندنرانامرهق نامور ییدشیا مست ییایدا "هلئتسم

 ا شعازوا هنيدزوا رارباح یرللا « هدرب یسهقرآ » یوک زا

 یرازوس وش هدلاح یقیدلوا « شعاب « یک رتسیا كمر هرب
 ۲ تا تموم هوم ید یار را یاد روا
 «ثمریک هنسهننس كغاروط « .! لآ هکهنیس ین كستابح عسنم هناکی
 كتمنص «كتاحو هتشيا .یدرار و هتسیا قمقح هیامس راک ه وا هک و لاح
 یس « ندقاریوط نوصسط یهدرضاح لاح .ردک اردا فلتخم یا
 هققلایف . راروسهتسیا كمروک یش رب هقشاب ندضرا « ندناح

 هحلشاب هسیا كنداهش « ردکعد یدهاشم كتعط كعد راکتعنص

 یکیدررت نممرتسوک یهیدام هنداح زا ترم زکلا .ردتقشح یشز

 رر درج یهلسلستم و هفلت بایسا ۰ نمهدیا لق یک ییدروک
 لو كمریدتبا سح هسزالوا جه < یت هراس ماط

 رب كءوضوم ییدلبا راهطا < كنهک ییدتا عضو هی .ردفلکم

 كوو ردقوا راکتعنص هسرولوا قفوم هساسحا یراش هدایز ندش

 ییناخیم مق هدر ۰ هنارصاشمسقرب هدهققح تابح .رولوا راکتعنص

 .یش ره .زیهمریدنود هلس یمرلرظن زب «یجنکوص و ؛ رددوجوم
 « لدم « كرحتم یرب ندرلنو .ردیا ضرع تهج یکیا لعف یه
 . ررپو تابح هناسنا وب « ردنکی اماد هدنتلا اض نالوا طح قوا

 < ردجمدنم هدو هدیاق نونوو « رد رعش « یسهدافا كناشا و

 «ردکیناخیمهلبماعوا هحناک هب جنکیا .ردو هدنالواتمه از اح هجزب

 E یر سا شب ها کات ما تک ین یاس سه دان تقی تا یک
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 ا تک Abas ت ي د اا ن ا د زم ي د اوا

 هدا تامولعم ۱

 یلاکشاو ریواصت كناشا نوتو وا « لکد هدرروصت « هدلکش یصوصخ

 لید «یربغت كنبر ندناعرفتو لیصاف . ردهدناسانم یهدنسهرآ

 < ردلکد یش رب هداس نسح . رولوا تجوم یلدسو رغت كسه

 سنوموقسع كئالاخ و راکفا فلت .ردتشوشمر, شلریدشلهداسوا

 قسالف . ردشلردشقص هجا كروتسد چاقرب رونم طاح هلساریعت

 كطوطخ و تالاخ و راکفا مقرا ریقف < كج وک ینسح كرلراكتعنص

 «كنسرلاتحما نوتو كتعسط یرلنو « ردهناراکهغلام رظانت « یلترس

 ندنناثطخ كنهمارآ یلاخ ةياف یرلما عضو هتسهزآ كى راثلئام

 . ردلکد یش رب هقشب
 كلام هناحرب قوفتم هدنروصر یا هنسدنک « لاخ هیاف»

 رم ردلمهع وشود ییضو یدنک هنقوف كتقق

 ا. رلردلماع وط رود ندرظن یرازوس و . یحامور < راکتعنص

 كتانکع رد هدر دق یغیدلوا بارق هتقشح « هدتعنص « لابخ

 هرلناسنا لابخ ُهیاف » هکروسد لهسا . زامهلوا لاخ ٌهیاغ هدنجراخ

 < كدهمرک هتماع نس « رباخ - . ردسسر ندیا باطخ هد راح

 . رد ز كسروهعلو دنس ل تتنالموت  كسکد لمکم
 «راخ د : . لس هديا باطخ هلنروص وش هلابخ هباف هدتققح طقف

 . كسنیذاک نس « كابا اکب نس . ماعاط ینس نا

 هدیسیکیاره « یلاوا جزتم هلیرب رب تقیقح هلیا لاسیخ هیلع ءانب
 هنمدنک »هدنعارصمرب كنسهم وطنم رب هسوم . ردنلمهعاراکنا یر رب

 ناخ و ردیف ۽ ر لمر دنود ینمرارظن هام < اغر

 و al هحنلک هالوز وسوم . رل هلوا یروتسد رب كارم



 تابح مری . نا هدیسه طقف . رددوحوم

 هد كانا وح هدنلآ كاتعنص هق و نایالوا یش ر هقشاب ندساکعنا

 ۲۳ تدارزا ۰ ردراز یرادقوم رر ناعم هدنلخاد اشن هددلرلکلم
 ندا ریونت یرلدوجو سم و « یراکدهتسیا ندرانوا كرارتاز
 ۳ ۰ ودیراهنوروک یک راش اب « مدل[ كمنوک

 . نابرتسوک هدهس ذا 91 ندنفرط نوا دل رگ اوون درک

 یر یر « هدتسن یرثمهلا اقلا یابح رکف یرب ره داراست

 «ندهللاعتابح هناوبح تا «ندهبناب تاحهداع تابح ؛راردلزوک

 " اهد هعفد رب « یدیللوا لزوک زآ اهد ندهغامدو هقالخا تابح
 ا كتا اق. ردنابح « نالوا تملا راح هجزب ۰ الوش
  هدتیبط 6 کل طوطخ دوخاب « یرریوصترب

 3 یاسح هد ایغر هنتس ودعم كنسهتان فاصوا كکلروناح

 ۲ امداد ۰ ردییا اهد كما هاراو راهظا یروناج رب نالوا یک
 > میم هلروص ینع . ردفعض ر هدتعنص تیدام ر ن

 3 «فقوت هدلو یرایو . ردشرب دابر ندفعضو هدتاخ کارا

 ۱۳ ا و شا ياقا اف 6 یادم ا
 ۱ 3 . ردتناخ

 ۱۳ مت ما لآ رر لاي لا تعلم ره
 2 اتا تتم ۰ ردبا یاو تابغ فرص یرغوط

 ۳ عضو ااو لکش رب بذاک یوا اڑا ۶ روبهتسبا كمریدهالزوک
 . هقشاب ندکغا قبمعت قوا هسیا یتمنص لرصع كوص . یدروییدیا

 واو وش یییدب نسح سح یهدتییط هک ولاح . رو هع وشود یشرپ



 ۱۰۳ هدا تامولعم

 ندر هک « لصت . زامهلو هدشنزرس هسمک یالوط نندارو

 هدایز ندر هج هوا هسیاراو قالخا « تساس « قالخا« ند هدایز

 یرالکش هجرلکس تانکم « لاخ هباف . رددوجوم جیادب ا

 رد كرلایور نالو

 مزيل | هديا یسیساسا لکش یکیا هدكنابدا یک یغیدلوا كقالخا

 باوج هنالیاع فلتخم كرشب حور لوصا ییا و . ردسرزيل | هر هلیا

 هیاغ یهدافا یتققح یک الوز وسوم . ردهدتیهام رب كج هلسهرب و

 ناسوس یرلرا لب قالخا هياغ هلررح رب ندبا ذاا تعنص

 یک یفیدنلوب رانالوا باق ود یرآ یربآ ندرل را كسفامود

 رادننط كنعف . رددوجوم رانالوا ظوظحم ندر هدندنسکبا

 ییدتا یتغا ءداملا قوف یر تر دف یادی وا

 دجو یراقلنشاح « یراقلخوش كعدن هد ین راضمب هدلاح

 یلسوس هلبا یقالخا ُهيافرب « رمشرب كنانض دلاخ . ریربتک هقارغتساو

 هرذ ندنتمق یسایهز كمظان هداز یان هدنسوشراق كنهاسو یفام

 ٠ زالوا خاک
 هدر دقت یرلقدنل | قرهلوا درح هدهدناسدا یک یتیدلوا هدهفسلف

 تاسح یر يه كرانوا . ردیغوط 1 هدیا هده « مزيل | هر

 یراث دناع هنیرب ندرلنوب . راردیا حاضیا ینسهطقن رب كنه شب
 « ردراو یتحالص قح كتا حیجرت كنيرشپ صخش رب ٌارصحنم
 .زامهوط بتاعمو موکح یالوط ندنایامتوب ینوا هسمک

 كل و هک « رددوجوم لکه كس رب نوا هدنلاردهناق « نالس «

 هدتاناوىح اط ی یک یغیدلوا یر واصت لرلکلم ماط ر هدنجما



 هوا تام واسم ۱۰۲

 ۴ هارا یز صوص سحر «یزمصوصح رکفر < رو همهدیآ تا

 تابسانم و تاطابترا یهدنسهرا تاعرفتو ماسقا نوجما كمي هبهلبا
 6 هلکن و تعنص هتشا هدروک یزمکیدتسا سخت هدی هل اقم

 « یسانت « یایسانم زکلای رکا ۰ روبلوا شمرک هلاحرب ییدب
 تشکر یضایر رار هلقلوا یئاکذ یدیهسلوا كما هظفاح یرظانت
 ۱ هدرا ا هلهحو کر را هعفد ددعتم هک وملاح یدربلاق.

 قلت تعنص رثا « رثا وا هسزعا ساکعنا یبصخش كتراکتعنص

 كتصخشرب یحنجوا 3 0 نمدنک هلا رثا زن اعاد . نمهیدیا

 كنرب رزکبهز زم کج دیا شتسرپو هرردقن ارز .زرارآ یشدوحوم

 . مەد نامت قودر هدز یسماعل و هدتعنص رب

4 

 ندنناریغت و تالدر كتصمح < تل مزار لاو

aید هدعلادب تیکت یک یغیدلوا هدهقالخا دعاوق ماطر  

 هکر دقوب داقتعا رب چه هدنابح . رددوجوم هلدبتم تایرظن مقاطرب

 كاردارب چسههنیو نوسنل و ب شمه ا قفاوت یصوصخم كاردارب كنابحاکوا.

 .نوسنلو شمهمهدیاقباطت تعنص لکشر اکوا هکردقو یناح ص وصخ

 كناداقتعا ىد  یعاهجا «یالخا میادب A FY وجاك: ۳

  ندتسمودعه لاکشا دما «ایرنک ۱ ءهسیاتاداقتعا .رملاق ہا رنا تا

 6 رب وشود یلماکتو حالصا ك هصخش و هبعامحا تاح هک ردت رابع

 لاکشا ون هدما .ردیا لح رلتداعسو هافر هدناحرب یلاع اهدو هقشاب
 هل وحم 6 هریْغت یتعنص لات شا هل دنک < ندنتنکلام هب هددعتم



 2 هندا تاموافم

 . اشا حور وا هلیا هصاخ و . ردیا قیرفت ندنربر ناه یاسانمو
 . رنوروکح رظن ذفان هدایز اهد ندرلناسنا رکید هليا دوغ

 ..زامهلاق هدنوکس لاح هکردصخش ردقوا «دیدش ردقوا تاسسح وو
 . ربلک هزازتها هدصع و .هرکفت تکناخم نوتو هلبا رثات سکع

 .یدوحو ؛ ردیا هداقا یتسد ورد تابسح ناسا قرهلوا یراتخا ربع

  .كاردا < ريلآ لکشرب یدبلش یناکرح و عاضوا < رلود هک

 رولوا بولغم هنسح هدافا و راهطا ازای یهدام ها هح و ييدتا

 < ودنا تسک لاحرب ناکنر روس « ربلاق هد آ رازازتها دلقم سس

 هکدویلوک . ربت ولو هدننل | یربثأت هلبولسار یزاج راز رط هدننشاب

  رک شود راکت كر هلک کر عامد E e هلذفاب اب یح رب

 .نوجما لاصیا هبهطقن رب هقشاب هداضمب « عیسوت ًاضعب « ریونت ًاضعب
 هلراملقهرق یرسرس كلا . روسلوا را سل و لید یهدام

 “كلام ه هن اراکتعنص جانم < لعفلاب « هل هلس هدراروناه راق دیدش كا

 N ی هاظت اا تارثأت یراتخا ریع ول هرات ال وا

 کس رازاکتعنص الوو كا « ثاتسایدا كوو لا 4 کتامز الش

 عیاقو « یراروصت « یراقالساطاباق « زکلوا لخاد هتممص

 .یساکم "هلساس كراداتسا یسا < 9 یراکدتا دىق یهصزور
 زکسردیا فداصت هیر طو دادعتسا یسک ہد رره ۰ e قصد

 مو هننب دل شالک | ندناعل اطم نایدا نانو درس ردق هباروش

 هيو كن و هرخ الاب هدهسروس وروک یک مان دیلقت تعنص هدرظن كلبا
 .یفیدللو تفک رب ییاکذ « یاسنا « یتیدالوا یش ر یتناخبم

 .یهللاقتم تاطاشراو تابساتم ا تاعرفو ماا . ژواوس وا

 .هدول هزل ۷۰۰ ؛روسلآ لکشرپ یناکذ هلسروص كملسهدیا نابع



 اب

 ی رالوق « لوشود یرلزوموا هل كنداق یهدنماب « «اسراتروف »۰

 دو ید دودح < یاقاضم هدنزول « فعض یمهقبط و

 سغل و لیدس هما داسر هدهح ول ی هدنمان « نزهنراف ۰

 حض وت یوا « E نایالقاص یی یاسا فصو . ردشمهلبا

 . ردشلوا قفوم اکو هلطرش كمنا لاک | و

 نالوا یم «مکحتم ردق یندلوا نکعیسهفطو كتعنص هحیشْلاب

 .ردهاراو راهظا یتزاتع فصو دوخاب « ینسساسا فصو كنهدام

 ووا « یط و جارخا یط وطخ نایالفاص نوا نام نوجا كيوب

 « لاک او حالصا یرلندیا رییغل « هارا و راهظا یرلکح هل

 . ردیا لاخدا و ماعا یرانایالوا دوجوم

 زرط « هنیرارکفت زرط كرانوا « هراراکتعنص هدر یدمش

 اا ت اص ا زرط « هثنراعادیاو دالا زرط: « هتیراسنحم

 تکرح هدنزوج ر قباطم امام هطرمت و رتوا هکر کیسرپروک
 سپردن رب چنه « ققد رب چیه « ردهصاخ ر یرورض و .راردیا

 اراک هدر ده ینییدلوا aD ۲ زامهوط یر كوا سردنو.

 كراکتعنص . رازامهسلوا قیرف ند هلمع یداع «ندرادلقم یداع

 . ردضتقم یسلوا كلام ههزاتع تبساسح ر هدنسوشراق اشا

 ندهمداصم و هسرولل و هدرنأت یارحا هدنرز وا كوا صور, كدا

 او . ردللوا زاتمو فاص تیاف « دیدش تیاغ تیساسح دلوتم.

 صوصخ دادعتسا رب هسمیک رب « زریلببهدیا نایب هدهلتروص ر, رکید
 داوم ضعب هسزالوا چبه « ک اردا زرط كوا هسراغوط هلبا

 یو هارو فط با ی اردا زرط کمد وارا

 تان | هلبا دادعتسا و تراهم رب نیما « راد <« زامالاقاب رالاقایوا

 ا را فوت ید

a N ۳ 

 e رو سیا جسد ی ی ی یون سر تا تان
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 ۹۹ هببدا تامولعم

 .هدافا یرورضورقف هصالخ « اوه اف :تلافتس « یدعت 2 دوخاب

 .یاشکنا كصئاصخ و یاصوا نالو یدلوت « راش نوتو ندیا

 ف دش ینع هدتاداستعا ٤ طاضنا > نوناق < ند .رولوا عنام هنمات

 هدص وصح 3 هدقالخا و هسرت .ردنداسسا ندا تعناع هنفاشکنا

 شیدیهسلوا هدنلخاد هعسط طنارش هنلع ءاش . رللوت هدتنواعم

 لماوع وب كج هاببهدیا لیکسشت هنوم درب لزوک نوما « سنور »
 -هقشاب ندنو . ردراشملس هالرضاح یشک یناآ ایو شب اکوا قحمآ

 هدایز اهد هدنرانامز افصو قود « هدنراتوت E مد ی شب ون
 .صوصخاب .رارولوا دیدیات ید اوا صاخشا طس وتم ایو « یداع

 < یتعضو كج هرتسوک یهلشنو قود هلس راهسدل و هدر رز رانو

 ندزارنحا و دق ءیسلت زرط « یدحو « یهدافا ۰ یاکرحو عاضوا

 E 3 نوتو . ردناکمالایدع یرام یا هدنا وا ف یدازآ

 وأ ؛ ردا داتا نواعم رب هدنک قه ,تمبط ا هنافک
 .رولوا مماق هنیر كنوا راکتعنص هلتهج ییدمهدیا راعشا هلمماع ینصو

 4 لئافار.» ۰ ایر وک یاسا فص و هدتعنص رات آ ىلا نونو

 نکردبا عادا ینهحو گل 4 هب الاغ « ماسر ر وشم یهدنمان

 < یکیدتنا اشا هرکفر كسدنف » راس اتر و لا
 « یظحو تداعس « یوفص «یههرش تعسط «و .یدرویدبا نام

 .نالوا مزال كرەديا قلتو كاردا هدرظن طق 3 ینفطل و رورغم ۳

 كن یلیوک نالوا عودوم هنتعنص هاکرظن . ردکعد قمامهلو ییهدوم

 هلاحرب زمسلکش یرلقایآ هایسب.الوط رلشواب اف . یدقوزو یرال

 ییا ر ده هذایز كا هداسد . یدشمهلبا تک لاپ ر یشحو

 ۳ تل ی تن
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 و لر یتمدخ ا شب تعاس لاوز < یرلحاص

 ءزکنالریف یزککیرارظن یرغوط هراماج رونم .ریلوروک یراکدلزیع
 هلراموق نلیدیا دیدجت عطقنیال كرلهک راپ «زکیربک بولق رب اورتیادیکنی 
 یحور « هدنتاعرفت و لصافت كنهبداع تاحو . زکسردیا س .

 هدنماود كيداهسو هافر و « هدنسهجراخ تاراشا و هارایدونشوخ

 هتبراث | « هراناسنا « هناناوح « هنانابن « هغاریوط « همیلقا « جعته« 
 ل ترور یاران كنساسا فصو شلوا طوب ص هصخش 4

 یتداوا تسها زئاح ردق هب "ءانب ارات یصحالو دمیالوت 2< ۲

 . ردقمراقح هنادم یو یسهفظو كتمنص .ردینغتسم ندهظحالم و
 1 .ردهدک ها تأشن ندتیافک مدع یءدصوصخوت كتعسط هدیسلوا هاب و

 1 عضو هلاح رب مکحتم یوا تمنص د وراز
 | یهفظو وب طقف .ردیا مظنت و بیترت یابشا فصو وب .رولیهدیا
 ۲ بابسا يکيد نالوا عنام هشنااعفا كنوا . نمهبهیا افا ناصقت الب

 13 قاقشنا ندندنک هنا ا و ین ص < یوق هدهجرد فک . رددوحوم

 ۱ سح یاصقو « ینلشو و ناسنا .ردشمهمهدیا ذوفت هداوم ندیا

 3 . ردشمهلبا عادبا و داجحما یتمنص هلنهج ییدتبا

 ۳ ا هرابتعآ رظت ییسولبا# كشور دارکع الخ
 ۲ «ینادتبا و «هراهنیسوت نوتوب «هراشوخرس روخفو جرفوب « رانبداق
 ۰ .یدیا دوجوم صخش چاقر, هدننامز هکلب هباشم هرهدک وک « ءرلهثج

 ۲ كما دبلوت یناداستعا و تاداع یک « یناقولخ یکوب هلذتیم تعط "
 ۱ هنر  یتسوزرآ هدنروص رب مراپ روا | قفوم طقف « یدروهتسیا

 هد کنم یا كلا « هدرانامز ىنا لا : كاربقف الوا . یدرویرتک
 4 جا . رازامهلوا كلام هلس هادغ یفاک رادقم راهسمک قوج نی



E 3هکردشعا توعد یراوروس هد وک یددمت ویو «  

 « یراص ۰ ءاس « یراقدلوب ادغ یسیلوط نغآ كناناویح قوچ رب
 .رلیروک یرلقدال:وا هدنرزوا هحاس لیشب ۰ زود وب هلراکل ضایب

 رامتوتاوزپس ندنسهلوبیابن ریو «رویلوبتا «دوسقوچر, ندنوب
 هدراید و هکریلسهلند . روسلسهلبدیا حس هدنروص رب زوجوا تباغ 1

 « یر هدوا « یدوس تاناوبح ٤ یناناوبح توا ء ینوا وص ]

 اروا هدرانو نوئو وار هبا تا ۰ دوس رتک هدوجو « ىغا هر ٩
 هلا « ندهلوذم تاح و هققلایف .روییدیا لیکشت یرانکاس

 جانم + یتسطو جانم « ایدنامالف » ندینامسج وضعت عوبشم هلیا اوه
 ء هحیللقع <« وک رکو غامد ‹ همظتنم تاداتتعا < یوافنل

 هتداعسس و هافر « مات ؛یدونشوخ .یتلباق كما لوق ینابح هحبقطنم

 هلرلش كج هدا نامت یتحارتسا « یطلست كنراهط, و تفاظن < لیاع 1

 هرلرهش . ردقوح اهد یحاتت كو .ردشعا دلو رابش یک یلماکت

 ق 1 ماتم هنتیدوقفم تشاط هدارو . ردنک ردق هست ینرظانم

 شک هرازومغاب ۰ ردمدفتلوا لاتا هد اشنا و i اغوط
 .ردشملدبا اشنا قرەلوا یانحا هداعلاق وف راساح یالوط ندنسلوا

 رک زی اعاد «نر مسا «قارتمنعرف ووق هدیرلرهش « ادنامالف »

 رودم هدير دهوا . رلوژوک زلاتب .رشادوس یر ۰ 6
 ت هرلاسلک شعلوا اشنا نیر كراشاط یداع اب « لیقاج

 نانازوا هدفرط ییا نه كراقاقوس نالقاب هناراکماتها تیاغ .رلیدیآ

 «.دادناللوه» .رولوا روظنم كازیغ رب فیرمت لباقریغ هدن رام ر داف ۲
 < شملساب ندبنح هدنسر هدنسهبوا رنک | < ند هلغوط رات



 ۹٦ ا ل تام

 :I ا كنوا هدیرلقایآ هقشاب ندنو . ردراو جاسیتحا ه ءراقاناب

 ۰ ك الاح ی هدر هک رو هدنحوا كنم راقامراپ 6 رفت قهر

 ۲ یک قوا رز یو نامر ییدلرک « ردشهدم ی را هاق . ردسحاص

 :هدهدقلک اراق یرلزوک مان هنسلوا یامز یا لا هوا هححک .رتالرف
 «ردد وجح وم هدنوا هدهب ونعم تاصوصخ نونو قرەلوا هاضو نر رو

 هدم هسادغ داوم رکیدا 6 -استحا ها هرات 6 نا وخ ج ر ال وا

 تفشکب هدهطش ر یاوققوجر هدنساسا موج یو هعقادم انا ترش

 . هظقلاوموتلانب هقشاب ندو «هبصع ترارح ر « هدصع ٌةوقر ندا

 ۳ ندوآ «روتف 3 ج ۰ شهدم هدرلنامز شو « تاح رب ن

 : رلهمهنسا تدم نوزوآ "

 < روسدیا دلو ندنسهلوا محللالک ۲ كوا « فاصوا و نوتو "

 . كدرو ینمات یاسا فصو اکوا زن نوجا كنوا

  «هلشعارز «هلب رطانمکنملفالثم .۶ه) | لاثمر قشیراق اهد یدمش

 . مرک ندهعلاطم رظن هایرلرهش « هلنک اسم < هاماناوبح « هلسنانام

 ییرلزغآ « ییدک ندنجما هكرارهن قوچ رب یساسا فعو كلوب
 هیوا ندنو .ردرابع ندقلوا هنیزخرب صوصخ هغاروط یدتازوا

 ج زكلا كنکلوا هکروریدنا دلو یهاتتما تیصوصخ رب

 .روسدیا لیکشت یتابح زرط نوو هدیونعملد  ء
 | تسو « هتترتک رانا و « راار لودیم « كانم « الوا

 ۲ ایاد یراح و ۰ ردیزورض ات هوا هبناببن هنیزخ كغارب وط

 1 كرالاق یصحالو دمبال « هایم نک اس « عوتتم . ردءدولآ ہلکا بشی

 ناهات یک این رب یاد یسهماحآ هدنرزوا قاروط كانم ءزود

 فیفخ « شاداب هلرلقانغاص « ییروماب وا هحنلک هنساخم .زدءدکعا

wla as کت 

IE ۱ OWN N 1.TE ON 



  ۳ eنیا دما و : ۹٥

 .یدردنهلکو روم هدرلر یراهصام «ینرل هشش قار درز

  OES 3رکف ر هحشلاب « ینیساسا فصو رب دارا لام

 ْ قاناس دارا تاعرش و ماسفا نوحما كم رتتسنوک ییماسا

 یمساسا فصو و , ردم سو هلح وضو 6 امام ینکیدتیا ریخت

  ۱کی ۱ ابوروا . رلربد «اشا ۰ مالسا ِ تکا

 را كب هدام مد یخ ا هلا ر یو و و

 : ردهازآ و راهطا یشدوحوم صوصح ز ۲ ین رظن 1

 هنسهجرد یناکذ كا « كسکوب كا كنفرعت كتعنص هدهطقن وب و

 گكيلن هدیا ادم حوضو هدایژ اهد اقاطم هبلع 1 هلا .زرویپلوا لصاو 3

 .ر یلمرتو تامولعم هدنفح ینیداوا و كن ا و نوجا 1
 نکید هک ردفصو رب هل وا ی 3 تنصو ؟ رد : یاسا فصو . للاخ وا 1

 قاقشنا هلیهتبا طاترا « مت اکوب یک دا جم. یاصوا
 . هديا حاضیا هلرللاثم ینوب « میم زا رب هدوب .ردیا ۱

 فصو ۰ هدننامسه كس زد ت 3

 1 99 ادّتبا ی نامز ییدلدا قفدن ا

 نوجماقمریق « قعریب .ردیک صارقم راشید : هديا قیقدت هدنروص
 هکمادام « ردمحللالک | هکمادام « ردکلام هننکنک کج رب شیلا

 هدى هر نګ ده دم ییا و « ردهدکسا شعآ 4 راراکش هژاب 6 هدنز

 تتساتم هدب وا كنون « هالصع مسج نوجا كاملسهدیا لامعتسا

 "هلن ل مهم > یفاضوا صضم) تقود و E نایاش 3 یتساتسا فو" 3



 کم ول . مدیا هع) اطم ینتکم ۾ ادنامالف » هدر یدمش

 وا بی رف ا ددا كا كيو . رد« سور » شاب كوبون .

 اع یک ی دل وا هد 3 کف » هدودبوت « ردسهمردک » یسهحول

 ور تقام ر. « رجا یا « ریہ ینا و زکسزامهلو

 :رفصا یرازوب « ریروک یرضوط "یوافنل یروواص یراءرافیس
 سمرهک » طقف . زکسرولو رلهسمک قاط رب .. مظتنم ريغ یطوطخ

 Ew ! الصا یرانانلوب ةدنسهحوا

 3 رندنامز قوح ك 6 کج ندنر ه راحم ند شهدم

 لحاد شیاسآ ۰ نوکس و حلص « ایدنامالف » نالوا ادج ندنقخ
 1 یلتعو داکسوماب ردق وا ۱3 و یدتعمرک هتسزود

 2 احاقرو تداعس هدرظن كليا هک ءیدیا راکلاذباو ینا ردقوا قارپوط
 “ىد جلوذیم وب سکه .یدروب هلک ندلا كم ها مکح هنا دوج وم هداروا

 و ة چآ یداضت كنضام هلا لاح . یدروییدیا سح یهافر و

 دا لا ء هسرلراشوق نامز یر لر ولاص هربیاح لصأن راز وک وا

 رد .یدروسریو تنس هنبهاظت هلتروصوا كنهبسفت تاسوه
 ۳۳۲ تان تا :یدزوندپآ نح هومدندنک یرانوب
 یملباق كمهمروک یرعشو دلوتم ندنتیظوظحم نیکست كس

 با عیسوت یراهثج هدب « سەمرەك » نوحا هدافا یو هتشاا

 دی وال صوصخ یاضرب هراقاناب « یدتآ فشکت ا

 ورم ندهدیدش تاصارتحا . یدر دشیراق یرلحاص



 ۹ و هییدا تامولعم

 یالصع < رورغم یعاضواو راوطا یک ی 1

 رب هقشاب هده « هداماتیا هل « هدرصع یننلآ نوا هد « هد ربع

 و ییدتیا هارا و راهطا كوا لکم كکرا رب هن < نیداق ر ه هدر

 یراس وت .ژدهدگمو و راسداق ديمون «لاثم ولد «هلرانامرهق رورغم

 عادبا هليا جارختما ندنساهد یدنک « ندنلق يدنک نا 3

 رب« كرکفتم رب « كنموزتم ر كملهلوا لصاو 6و ك
 للغ «هدتنورآ تاقدضت « راتنابخ ؛ راکنابلع « با ص

 < نتمس هدنسونهراز ی رنظم یوا ا كکلز لا

 هلسوا . ردمزال جور « ناو هدنسههحاوم راحور شموروج

 هسشماشاب ردق هامز وا رکا ؟ یدبمشماعلوت BT دیده هلو

 فتنس هد | :یدیدم تونی فتسرابسا < شماشاپ اف فط

 ىسملیب هبهلیوس ینسيدىمون ءى رادایرف كنیلق كوب وب قرهنیغص هنحا
 : یدشعا دق یرازوسوش هتل | كنسهدونغ لکه .ردشلوا ببس اک

 ندشاط هدم ییدتیا ماود تلازر « تلافس طقف «ردلناط قموبوا

 E یشر, به «كمهمروک ی شرب چیه .ردییا هدا اهدقل

 ,زکیدآ زارتحا ندقمردبایوا ی نوجحما كنو . دد

 5 « رد سحو ندیا ماهلا یلاکشا یک و کوا « رک 4

 لیوطت یاضعا « ییهثج « ریخت یهیداع تایسانت هایدصقم كما هد

 درازوک+ مروف سکو نکو یر
 ینراک رک نالسرارب هننلآ « شعووا یرضوط هرجا یراروق ۱

 بک ندنالطع «شعاب رای روق لداعمو هاشماکوا هی ر

 یراهقلخ یەدومت تارقف « شمغس هسرزوا كرازوموا ىت

 '. ھ4 نامز ر چیه ص29 . رک ی مک تنتاو هدرالهد وم ۹

۲۹۵ 



a bg 
 و هرانوا ما ا و كفا هم هاب ندنوو

 ردکعید رازوییدیا بلط یتقفاوت ل رانو هلسومع و9

 خلاصه  اقو  كنادوجوم مدت یافت < هدسدا را

 تناعرفت و تاسانمالرلنوا « لکد یتاجراخ « یتایرهاظ نلمهلبروک

 ا ي نف اروا نب نعوم تا
 ::ینساکمناو هداعا ندراکتعنصو نار دنایوآ وع هدز هددوج وم

 روصرب رکید دوخای « یقطنم یحراخو یلخاد كنوا < یش زمکیدتا

 دكا «یکرت تروص « یطابترا زرط « )مدیا هدفا .

 قوا زب . ردکعد كدتیا حسحصت هل روص وش ینیرعت ی :

 اهد هدتعنص م كدلزع « كدلیا حالصا طقف « دعا بیرخت هلتروص
 ندقلوا یساخسو یتسد رثار یوا .قدلو جانمرب «تعیبط رب زاتم .

 : كرلبا عضو هنلاح کد رارب > قدراتروق

۵ 

 . ردرلندبا رخل ی هبقبقح تانتسانم هدایز لا تعنص

 لکيم نالوا یشاب كوبون كا كر ندنتعنص بناکم اسلاتا

 1 ادا عضو هترزوا ا كرل « یحشدم » هد « هسنارولف »

 او هدونغ ماطر رل ون" .ردراو یلکه ترد عونصم نادر سم

 راشن یهدنسهرا یناعرفتو ماسقا هکردرلتیداف هلص وصخ «رلکک زا

 الا هرلنالوا هباشم نلت ود .ردنکع یغقلو هدرلققح صاخشا
 ۳ ءرامدآ یک لزوک شم لزوک. .یملبدبا یذاصآ هلم
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 رخ الا ناار هلوفر .مدنسنوا ت ها ردفرف او 1
 ا دوخاب ‹ كلاکشا ندزس هقشاب ندیو . ردکمرتک لوصح |

 وش « تکلضیب ۰ كانا ١ كوخ یهدلدوم . رازتسیا یتیست
 ارذیا تلط ینررکت هددغک نالوا هلسو هلاصتنا : 8
 اح قلبت یبدلوا طور هیرکدکپ تا وا 6
 رب هداس e سکع كرس . ردیولطم یساکعنا كنسەمو ع
 . ردیدوج و قطنم « < لکد هم امج تیرهاظ

 ر ققح «یرلناسنا نالوب هدنکرحو تلاعف لک وک یخ ٩

 یلط ر وصت و فرعت نت e هدنسوشراق تاح نی

 ؛ندزک ها ,نمزکرتالرف رنک رک
 E كلام هاشر هقشاب ندقلآ ط و جافد هلبا 2 نوشروف

 نایدیا.بلطندرس ارز .ردفاک طقف ,ردلکد یشر, ك هلو وب ران

 I «یلاعنانوتوب ,ی.رازوسنو و تانک ی رکا 1 ۱

 «یطباور «یناسانمندزس هدهدارو یک ینیدلواهدهتوا ارز .ردلکد, 3

 باع ةلافا۔كنماخشا الوا : ردکید راروسدبا بلط یا یا ٩
 «یلاعفاصیرح زکروسرتسوکیصرح رک ۱ ؛هنسهظفاح هلماع كتابات

 دیدش زکه سرویبرتس وکی دش «یلاعفا سیسخ زکه وو
 طباو رثالاعفا ین ع نان ءزکسو وب ه هجا راهطا هدلوا ب

 « یسح رپ « یرارق رب « هلباوج رب یاوج رب ینعی ینییعآ ین راهم اھ

 یفعلو دییأت هلبا رارف رب « رکفرب <« سح رب نالوا مدقم 3



 هدر كج دیا د دیق یکم شو ۳ ور را

 ۳ ۱ ۰ ا ريغ و لیدی قردلوا یدصف ییناسنا

 e ٤ ثاربا ررض هلهجو رب چیه هنتمق ارت ربخآ ول

 و یرآ یتا « ند سا و تر ندرلماش نالا یمدناب

 . ۰ شلزای موظنم هرکوص هدلاح ینیدل زای روشن ادتیا و . ردیلیلد

 ۱ ۰2:۰ :ددکلام فار راکتسنص ه ًامظن ءدلاج یتیدلوا لزوک ازت
 « هفاق « كنها هک كعد . ردشمع قوح كب یالوا روثنم یالوا

 ۳ یو لس ووا ۶ یفوتوم تدع تش
  لمکم « زیکنا هعجاف « یهحوصخ تیولعو « یرخیستو رأت توقو

 ۳ ا دنا تبداع ناسنا هد آ یذوق كنو .روسرو یویسوم

 e دا هرانامز ییا هدنکوا كنرازوک « روشالقازوا

 ۰ زوسروک ینکی درک

 د شب ته 4 ت هام كا ءقدامر هحتنا
 یروتسد وش نوجا كلو .ردیا دلوت یرکف لکد یماع ۰ ردا

5 

 من < للو یراق تایسانمو تاعرفت كماسقا : زردیا مضو
 ر ۱



 . زراو تسها ردق وا هر

 0 اهد لبلد 2. د کید 0 هاف كما سس

 صوص2 نسحر اکوا ی كەي وراق ¢ 99 و

9 
 رظن یر ینلدقح هه هج رد كوص هلدراقت : روکا هوالع "

 6 هداسنابسا . ردیا ناعت هلساع تقهح و زکهسوریگ نقی ۱
 یکتا 3

  ۳ aرددوحوم رالکه یهسلا « یلکتد هدرلاسیلک اط .

 .شمراراص رس هرلنالوا تایر تحاص <« يرانا «<

 هدلاح ینیدلوا شمنلد رار وکو «شعالوهناق رالا «هلی راکت ر رس

 رابعا « شبا اسک ا راكبا قالراپ هدنناب كران رو رولر

 وایتروا هلراتوقا یراکیرک « شفاط راقلنادرک رادتمیق :شینلست
 یالوط نددبلقت "هلسف ون . رددوجوم یربواصت كم ترضح

 شهدن اتش یتح « ترش هدر" كج راک و قوذ راکتعنص

  ۴روییرید ۱

 «كنهسنارف «یعاسفالزوک كا كن انام رعش .ردلو هدمدناسدا

 نونو كناتسىنانو  oكرازیلکنا < كرللوساسا < اا



 سارا ترا ردق هل < ار ردقهت هغاصا . رربتک
 هلبا یطوطخ یفارضوطوفرب یا هقشب ندنوب . ردلکد كعد لکیهرب
 كل هدام کج مدیا دقت هلماع «نیزسقماغواهیاطخ رب چیه «ملبا ۍناولا
 مد فارغوطوف زسههش . رویلیبهدیا لاصحتسا « یتساسا «یتسهلوع

 . ندنفرط رامدآ «ی ذ یلتامولم» ضعب یتح ردنواعمرب یلهدناف نوجما
 همسر نوسلواهسرولوا هتره طقف «رولیهناللوف هلیا صوصخقوذرپ
  کامدیارک ذ هوقوش هرژوا قلوا لامر كوص ۰ ردلکد ساف لباق

 5 ۶ «هعجاف لزوک كا یدیهسل وا شملوا یسهبلصا هاف كتعنص «دلق رکا

 O هد o لز لا 2 ضم لرو لا
 1 .  كراتو رازوس نابلیوس نوتو هقشلایف . یدرولوا یرلهفرو

 ۱ كج هلسهلیدبا لامعتسا نوجا ررحمرب رانوب طق .ردظوفحم هدننورد
 ۱ .تعنص رثا درب نامذر چیه طقف « ردعوضوم ررب « ردهدامررپ

 ۰ ردلکد

 .رارب قرهلآ ءراتعا رظن ینداوا هفظو یماخسم رر هارلتوت

 هلع ءانب .ریلیدیا هیصوت یسهسیاقم كنبناسنا رثا رب رکید هایناسنا
 ۰ مەديا یرحو ققدت هلتفد ردق یدلوا ن “<€ یهنار 6

 "ردراو یسولبات رز كناد ر هدنمان « نهبهد » هدنسهژوم « رو و «

 ترد 6 روشبلاح هلروسور نوحا كمرتک هدوجو یهحول ر 9

 ئ راقاقوش ورود یهدنته 6 هدرلهج و هن . یدرونلسهدیا ماعا دة

 یر هب هب وا یهدنرزوا نوروه ءرالوت ها وک قجالا ه

 ۱ ورقم یهدنلا تنهرمشب ه ۰ رادکلوک هاس شملحاص

 . كناشا روا ةدرار وك ده « رازاماد ىل لش هعا یلس هٍب زوک"

 DBE . ردشملقار ناصق تاعاعلا ینیدقار



 ,رایدتیا لقت ا بزم ماند یی راکدتیا تر اخ 3
 مدع ییدر و كرورغ « كن ەش هز « یداک رانامز ملا رخ الا طقف 7

 ۳ هن رل عاش طقف . رلي دمهروک یهیجراخ كلاهم رال امع هلص 2

 ظاقا هنسیداع كرام « راقجهریدنایوا ی راثراق « راقجهلوا ناوخ
 رانوا هکنوجب < رای داماپاي ینوب هکویلاح . یدرلکچ هدبا تمنا لا

 « رلروییدیا دیلقت رانا كراداتسا ناک هوا « رارویاقا نی
 . یدرارومشوق هم وق ندهس 2 3

 هلارفصو یکه نوجا فصو یهاشدایرب هک «یدلک نانزر تیام |
 هدعه اب و یدلاق تحاح هل هب هک ویسوق کا فاق |

 هفعض هلروص و .هدتعنص « یدلباق قلو هدعدن دوخاب 3 هدىقاباي 3

 ْ یدشالفا همولوا ء یدارع وا

 قولنم هل اا ارت > کویت ی ر
 یرعوط < ما تعنصو « ىلا دلو ر ىا E یوا < للوا

 . ردن رابع نددیلق

 زمکیدتبا ناتو طسب هدیراقو -. ؟ رریمات رفت تونم با 8

 یرورض كما جارختسا ىغيدلوا مات دیلقت كتعنص ياق ندناملاطم

 ؟ زب یمروب ەملو دوش

 یراتآ لزوک كا كما دیلقت یدیهسلوا شلوا هلو و را

 هلو هد چسه وا هدنفشح هک ولاح . یدردیآ اضتفا ىس ا ا

 هدوج و رک اا لا قداس لا ردلکد ۱

 ۰ ةس رض هتکالف . یدراروسدنا مر یلاقاو تف شاق



GG TM 
 هدنصوصخ ین و و ناک مزال نوجما یت ییص كررڪع ی

 . یدروسدیآ تیافک ییهجا تعج أ هنن رله رح 2 ی

 «لسلهد» هلا « یهروق « ندسابداهیسنارف > هدنف رط ر صع رب لةو

 8 نالوا بج وم یشسر و رب ده ردق و ُه یدتا لد یشیه هدنسهرا

 یرلنوا هتیرلکح هديا قیفدت راراکتعنص یرالهدوم هدنزو «یرلقطز وب

 . رایدالشاب کما دی یراباتک كرلپو هعجاف ندیا دیلقو ری

 نوا . یدیا یراثآ كرلررحم « لکد هبناسح صاخیسا « رالهدوم

 ندیا الیتسسا ین-یدایم كني زوقط نوا هلیسانم كرصع ىج زکس
 . 6 «یدیا یداع ناسلرب هیوا و . یدتیا دلو ندنو لضس بولسا

 . هلبمسا یششرب هحنوا « ردیا بذج یهبفاقرب رکید نایت هلکب همفاق رب

 رک نوا كد بوط 5۶ اثم 1 زامهلوا کک كما دای
 حس

 یو هک « یدناسارب هلیوا و .روسلک مزال یفربص رالاخ « راراعتسا

 ۲ یا لا یا تک یو رشایواس فا
 قلیلناغع ۰ زردیا فداصت هد هدهبنامع تاسیدا خم رات هلارب هیوت

 هنلاع راک . هنلفاسح ترادص « یارس رانامز ینیدلوا 6 اح هناهج

 ی هدرلیاب رو .یدشلکر وغرب دل وتم ندنورت ییدربتک كن و و 6 ندوب

 6 كي داعس و هافر رک دکل ہد ہش يه 6 هدج رفت زرط 6 هدشاعل ز رطب

 یدروم وا فداصت هنیرازا كرو رع ینددروعوط كسنماو تور

 ندنناسدا برع « ندهامح تافارخ رلکحوک .یشراق هرلکو وب

 ۴ ا اک رب یب نوک ره «راروییدیا باطخ هلراتمنص یراقدالپ وط
 . « روسغاب تدالجو تدش ندرانامرف كرلهاشداب ۰ راروسدیا داجما

 1 « هدرلبقاب عبطلاب .یدروقآ تباهمو تمظع ندنرایدلروم كرلریزوب

 دارا < رایدروک ناور تلاع و هدرارک اش "یربص « هدرامفا

 ی ین



 ۱ 7 ا ا ل ا عضو e زو

 را شاوایشاواب «هب هملس ابیسهسوق هر آلا «یىنەروق كلەسوق

 و ی دف طعم .یداوالّصاح تیرو هنسهمشالقاز وا ندعسط :

 هنک امر هدر كج هدا هاراو راهظا «كجهدیا حاضیا ی ت رکف یدنک ٩

 .«یدنا هللاح یهدنوار تعنص قرهلوا یسهحش كنونو .یدلک هنلاح

 هدقایآ و یاسنا هدشام كرصع شبو . یدارغوا هلالحیمضا

 نوا راکت لکشاو عاضوا هقشاب ندهدافاو رب وصت ترور ولو

 > ید ح وک تبان یرارکید . یداعوا هتلولعمر ا 8

 تیعضورپ موکح همولوا تمنص . یدروبهمهرتسوک یرانوا راکتعنص ِ
 . یدروسدنا بره هوم « رو هافعض هکدنک « یدشلآ

 .. هدناسدا الثم .زرواسهدیایرحم هدهدنعنصر کید یضارقنا وب ۳1 3

eیدشلوا لصاو لک * هحرد تادا هدرصع ی  . 

 .هدورتابت ؛ راک زاحا زاحار « قلیرغوط « توفص « تیلمکم هد :ولسا < 3

 ؛ناسلر یی نابروک یعادبا دلو و كلا كرشب یاکذ هاوزدا نونو

 «یدراو لدوم هدنک وا هراررحم ارز .یددوج وم مظن تروصرب یی

 نوا ۰. یدرلروالوا راحود هتوعص هدنصوصخ كما دلت یرلئوا

 « هلتفالط « هلا راقو « هلند هدنروص ر هناهاش < یو یجدرد

 « راب وتکم لوقنم ندرارصع وا . یدرونشیروک یرغوط هلبماع و

 « یراکتلا ما ملکت «یتفارظ یکه دنافاحم یارس زب راهرطاخ «رلءهرکذت

 یتمق ثكهقطا تعنص <« یتاح كياکرحو راوطا «ی و فص اهداف

 ردق سنرپ كوبون لا هلس كعد رب یداع لا هرانوو ؛ رولا

 ندیا ساع هرانو 46 هار وضو. رو دیا تاما یعیدنلو راکت



REدیبا تاتو ۱  

 ِ قالبج یتح « رلوساب ٤ رارویبراقیج هلقلءالوق « رارویک
 . ارجا هلتروص و به راهقاسم هدرلکس» <« رار ور وک شی

 E ریس هلقلی ال وق که سه یتسهدنز تاکرح كدوجو / روشوا

 ۰ . دوخاب قالبجراراکتعنص نوتوب .راماسر «راشارتلکیه . یدرویلیهدیا
 ` . «دغاکیرلنوا یکی رلکدهتسیا نوجا ینیدلوا طاحهلرالهدوم نایرع ما ,

 هک ردنحا كيو : یدررولس هر دتا کک هرز وا شاط دوخایو.

 - هدرانولاص لخاد ۰ هدنرزوا راراوید « هدنرازیاهد كرلوا «هدیهموب
 . لاوج « یراسکوک شینک « یرانامرهق رورفم « جنک « یراهصاقر
 ۰ هدافا هللوهس « یرغوط یلاکشاو عاضوا نوتوب كدوجو < یراقابآ
 . «هتلوهسوهلس تاقفدن هما لا ق هدرضاح لاح کو

 . كلجوك قوج كب نوجا كمليهلوا لصاو هغليرغوط وب
 ِ -یشیه هدنفرظ رصع شب ندیا بیقعآ ینوب شاواب شاواب .روسکج
 ۱ هدرالح یوم « ههاتسر تب تاقالخا .یدسا لیدم یکنرو لکش»

 قترا .یدلوا ددا قوذ نلیدنا سح ندعایرع « یدابتعا نامدا ۱

 راسوس مظعم داع هقرش « رالتناد « راهسیلا « رویاملیجا رادوجو
eSمرح قترا یدروهلوس ناول هلا براح و .یدر و ساباق  

 ۰ تج قاد .یدرولیوسرابهار « راررحم شورفامولعم «یرلاغا

 ٠ تاج «راهنحاسم هجا , رلالوخ نشون ریارب هلکنوا « تقفش وب
 .  یداع كشلروطاریعا سنازب . یدیراح راهللکم اعم ین. ۰ رج

 « یراب راح یلکرو یناق كتلروطاربیا امور و

 3 ۳۳ رد هجرد ۰ یدل وا عاق هشرب یراناولم روسج كیاتسن اب و

 .  كالهدوم تابح یذ هک یدلک نامز رب « یدهلورلیا هعاهجا تکرحو

 E كراداتسا کسا هلتهج ییدهمهلبروک رانو . یدلدیا عنم ییقد



 ۸۳ ۱ هدا ت اا

 اکو ‹ شمروک یکیدتا سح > ینادح هدایز اهد لاا ا

 + لک نسف اتعاد راتامز یبدتا قفدت و 2 تعانق

 ات 1 یک « نونح هلا یل » « رل ەم وظنم ا

 كدمروص مدلوا فلاح ناشیرب » یدزاب هدنشایز کم نوا رد مر

 >¢ م ناوراک رالاس هلفاق هک م 2 ی اهد «« ماش لاح 1

 « ما تقر هدرلهم وظنم یک وک « ردغاد تمالم ندنداوح قرب ا

 ٩ - هلتمیمص نوتو ا وشراق هنابارطضا « تایاکش « هیر رور <

 ردح تابح دوخاپ < ین دالراشخا هدلاح یفیداشا هل سح نوتو

 ندنررکت .درلهمغن و و ینادزاپ بقاصعتم یلوصح كنتعاق «<

  3یلوضف ارز . فول روک یفرت هقشاب ر هدیروص ر دراب یتح

 هوا 1 شعاصوا ندکمر دود ی رلرظن هاسح هدرانامز دوص

 . یدششالغاب ههمربتک هدوج و ی رار عش هاب را یدال وط

Eققدن یسصوصخ تاح درراعتنش رکا  
 . ریتسوک یسهحخرات هدكیدا بتکم كولو یه . زما تابا كما

 خست هللاهاو كرت كحوریذ نوم « كمات دل همدا بتاكم نو

 كنشارتلکیه « هلمسر هد یلوا نورق هدارو زا . رابا ظوقس «ردیآ ِ

 تالا ینتقیقح كلوب هلکهرتسوک ینکیدشود هلالحمضا هلروص ه
 < رددناع هرصع یر یشارتلکیهو مسر « هد« ینهیموت « هزریلیهدیا 3

 یل ا رلکشازوم نالوا داع هننامز نهتسوژر وطاربعا هد « نوار » 3

 قل رصع شب دنا ار کیا و هک كم د . رددیاع ه یدالبم رصع ۷

 یوادن لباق ريغ تعنص هدنسهرآ نامز ییا و . رددوجوم تدم رب

 كراعوضوم ییسط « حوریذ ها یبس كلوب « یدلوزو هدنروص رب .

 راسلا شك « نوزوا رلککرا نامزوا . یدیا یتفکی سهملئوئوا 1



 1 ی 9 ۸۲

 قد یا كراشاب كوو شعا هزت و تاخر +

 : *یهاد ل. زوروک هلماع یهرود ییا و قهبترولوا كح هدن

 رود یر هدنوا هکزریروک .هقاب 3 شد مسرو نم

 3 سح هک زر روکن امز زمغیدقابهتبرابآ .ردشمروس ردقهنس شا ما

 3 «ردعوبشم هل ران وب اساسا E .ردولغ هلتعاحشو تیولع < هل وق

 3 «ندنیلع ايدام كلف «یرلولبا نونو .روب همهنوشود یشر هقشاب

 3 .هدنروص ناخ كران :و و «ندلبا< هه مش تاصارتحا رها هعحاق

 3 كنسوج لادج تعاحش ینیدنلوب لیاعم تباع «ندنهاراو راهطا

 ۳ نالو هنوکرب رک) .ردلکد یترب هقشاپ ندسهدافا اجرا

 1 هخاروظم تعاافاع یر ی هشلراشخا كذا هدررک

 راجت یفیدلآ ندنابح یرانآ كوص وب هک کسر روک زکه سرولوا
 ا یرثا کمد « کی هلوص » . ردش!یتک هدوجو هلداتسا .

 | .لامعتسا كلبا نیفقاو ربغ « نیفقاو ناقاب کو . یدشهاب هدنشاب یدب

 ۲ یتتدوقفم كيهما تىقىقح < كکلعبط 6 کلک, دیدش ییدتسا

 | < لک یناکرحو عاضوا هداهلاقراخ « ایام هما سیب م
 | هلماع هدنرارتا كلباهکولا>ح .رلروسیروک ینکیدتبا لامعتسا هل هلضف

 13 . هنیرلرکید هدهلی ران | و ۰« لکیم رک" « عده وم صااصخ و

 3 . ردهدکعا دوت ندّس ودام لر لک هتوا و هسلا قلا

 رب . ردبدا "یهاد رب یلوضف .زریلس هل هدندز یتاملد كتو

 ۱ :دنکلحنک دوجو لولو و ييدلمهدیا راخیتفا كبة اع تادا

 كنحور كوو نهمهلدنا نکس « شمر دنود یرارظن هنابح

 9 : كناح « :ییفیدنلوت هدنملع كیوا اياد كعءلاط < یکیدنخا

 اق نما سفت قاراشا گلا + یتیدلوا ما ر « بارطضا



۸۱ 

 ءرظنمر را وم یوارب ا ماضوآ قت اا یتیقح
 راهظا هلتروص كما هاراو لق های رلکدتبا راضحا كتعبطیهبعیط

 یتقح هداماردر «ناموررپ . روس وط عقومرب هد نع رز یک شمهلیا ۰

 یعیمص لا «حضاو الا كلرانوب «یهمرتسوک یظافلا « یلاعفا «یفاصوا |
 جوک اهد ندنرارکید هدقمالک آ ینکیدتیا هرج یهمنا راهظایلایخ "
 لاخ یهدنرزوا لکه هحول « دغاک رکا  توا.. ردلکد تفکر 3

 ؛ «زاملساب هليو قاحابرب سکوکرب» هشارتلکیهزب هسریلک یفاکریغ «ماعا "

 کهدزکراحافآ ء صاخشا زککیدزتسرک هدنالب ی و
 چه ی کا RE ضرف هدهررم . « ردشىلکاي رلکذر |

 . زرد « ۰ ردا سح هده « رنوشودە "

 . رددوجوم لئالد یوق اهد « راد هدلق « هقشاب ندرانو 3

 ر . ردلاوحا و تانداح نایرح هدنک وا هلنعرل رظن نون هدو |

 نامز زمکیدتا هجو یصرارظن هنسهصوصخ تاسح د كراكتعنص

 6 تیک راک تر : ردنرابع ندمیق ییا یاسح کز رپدوک |

 «رییا قیفدت يابشا هدنامز یشدلوا لصاو 6 لاح كنیدادمتسا"

 هقفد رب ندیرلرظن . رب رنک ندهملاطم و شم هل رظن هلتفد « هناجیه

 یلورو «رالاباج «رشیلاح نوا كيلا هداف .زامرییآ یرانو
 . رشا غوا ههدافا ها هغل ام یتح هادا هلا كانهشيدنا تیمسمص ۳7 13

 دنت تانقاحو اشا ءدهجرد یک قنرآ هکر هه
 «هدنز «نمهللوت هدفشکرب یکی .رولوا مناق هنغیدلوا یتامولهمو فوقو
 «مارد رب هلنامولعم ییدتبا لاصحتسا ندنبراج هلبالرت یلدو یر

 سح نامز یجر . رالشاب هب همرتک هدوح و لکه ر « نامور 3 ۱

 لالحیمضا « تسنص هسیا نامز ینکیا ء ییدتبا یهاظت كن یققح
°71 
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 ا ا ا ااا ناز لا رار
 تاحازتما كطوطخ یرامعم هققل ایا

 ام هدتمط . ردهدنح راخ ناکما فداصت همشتسه ر یضوط ردا

 ساسا . زامهلوا < ردلکد یلداعم ایو هاشم همام د یش

 كنهاو ماظتنا یکهدیرامعم ربارب هلغلوا طوبم هلتعیبط هلیرابتعا
 كناسنا هدرظن كي هدوا هحنلک هب یتسوم .ردتفکرب دلوتم ندناضایر
 هدهلنراتتعایساسا ۶ رونیروکی کترابع ندندلقت كتاوصا ی هدنفارطا
 كب «یدرو» كب ا ك رب » هل « نهوهس» طقف رده و

 ۳و اعر نوت ةي تاوصا هاشن هناوصا کمدنرلاربوا
 هدیتبسوم . ردیک ناکمالاهدع كنا فداصت هدمیط هلبتقرو تدش
 ۲ روستا ازعا یاد دج هزوژهتراهضاور تت هاراطو

 رهلوا یسوکعم كنترل رکید دوخاب . ردیلعد هضایر عیانص هراز ود

eژریلمهسد هدهب دلش . 

 ۱ یک هرزوا قلوا هبد ساق ربع « هیدلق عیانص یتعنص هدلاح

 الور یفیدانیوا هدتمنص رانا كدلق ناتو ا

 روک هيدا « هیمرصا یلوا مر. و تک توا حاضيا

 : . ردساسا زممسش

۳ 

 «یسهفیظ و كششاریلکه كر «كرعش هدرظن كليا س. دنلقت

 تودو ک یک دبلقت < هدنروص رب نو ردو یددلوا نک ی یعوضوم

 ۷ رر « دیلع یاسنا رب حوریذ "ةققح لکه ا " هققط ای



eنه ا  

 زقياردبا عضو یهحشرات لوصا هللا هوالع فەر 2 ا واقد

 . هارجا یکیلط تاناوبحرب « تانابلرب < امکرب « تمکجویناقیفد
 افا تاعرش كىو قرەوق هب ادم روتسد ر « شالا 3

 لافتشا هلبا تالعفو تانداح هدر كح هدیاقفدت ندرظن طفوا به "
 تائداح تدثم یک ینیدلوا هدنونفو مولع راس هدهدنو اریز .ردشما 13

 6 نکس نو رک هدراتوا هسرولیروک لصاب منا یی هک« رددوجوم 3

 «روشواقیرفت هلیراتعا یرلهلصف <« یراهلب اغلا تاناوح «تانام ِ

 قبرغ سلب هلوا قق هرو وا هدر
 هنزوشاوا لامعتنا ی لوشا لا دق یا

 كناوح ر تاب رب لسا ء یلسهلوا لاا دون تق

 هلتروص وا هدتمنص رثا رب هسریلینارآ ینیدلوا# هلیسهیمومع تيه "
 «زاملقج نده رح هدهدران وب هسا اساسا ه رک لات هدر را تا ٩

 ا هش لاو آ هلا یحشردن ونو یط « لا یر تاسیاتم

 راثآ ادعام ندنوب ؛ ریل هلبنوق هنادیم هموم طوطخو یاصوا "
 طوطخ ملس هديا قیرفت ندننالوصحم رکید كرشب یاکذ یونس |

 . ریایهلبریآ هدهزیایم
 عیانص هدنسهحش یناققدن و تایرح نت ءانب هناعلاطم و

 <« یمسر « ییشارتلکبه ‹ یرعش ناسناوب ندنراهحلشاب كنف |
 كنحاضنا كنسرامعم هلیاقسوم « قرهلا هلا یب یتیسوم « نیرابمم 3

 رکید كرهدیا ربخأت زا ی یتاحاضنا یهدنقح رانوا هام هنکلجوک

 نده دلش عیانصقوح زا هد وا هک «ردشلو لرتشم فور هدنچ وا ا

 رد رالوآ |
 هاقلوا 7 ك دیلق هدرلنوب هحیلک هتعنص ییا گیگ هک ونلاح ۹



TT A.و  

 E e لسا 2 روسد ٤و ردهدکا د دلار : سد ورا

 كنا داتتسا هنیرزوا لئالد تبثم « تبا هدناب رطن و نناوق یر

 امز یرلقدل | هرابتعا رظن یرثا رب ییارادفرطو نت . رد,دنس ورا

 بونم نت« هللاوحا تیصوصخنوتب ادتبا ینراکتمنصینب روم
 هوصح هرز وا كن سیعایجا طرح U ¢ یدا بتکم ینیدلوا

 ندنققدن تادا تبا و ؛یامز ی سکعو ات یدک

 لا مراتعا رظن یماوقو دعاوق توا دا اراشا
 كما قلت بت كلسمر .صوصحت كالسمر ینو هدرظن كلبا

 هدرردقت ییدلدیا ققدت یتهام كنهلثسم زا رب هدهسریلیبهلیر وک نکم

 3 ندلصف طح ر درا فام ییا نایدیا رک ذ ەدالابۆت هک سلیروک

 3 نااوق ماط ر هدتعنص تانداح قفد ارز ۰ ردلکد یشر هقشاپ

 ا اما تست منو ک ردك داول هصوصح
 3 هر هک ولاح < رولوا شما موحر هلوصا تشقلط« دقنم

 ا سج ینو صا یققدن یش هدنلخاد ۳ یتسرسرز كاسمو

 تارات و تا لق 6 « رددعاسم هنیرثأت یارجا كتصخش
 3 و . ردکعد روشهلر هدهلل وصا ۱

 ۰ «دددوحومیاسا لوصاکیا ندنرظنٌهطقن عیادب تمکح هصالخ
 3 لَ impaessionnisme ی کد » dogmatisme تقلطم یر ند رلن رو

 3 هدکلسم یکیاوب هجننک هب یخیرات لوصا :ردلوصا تاشو تارات
 . ردلوصار ندیا دن ب هژرلهطبار یی « تدثم ی اھد

n ۲ 

 داد تمکح ی را مش هی رحم. -تناخ



 ا ۳

7۲ 

 ا ی ا ایا تو
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 تایرحت هدوا هکر دراو اهد كلسمر, رکید هقشب ندکلسم ییاو
 . ردیرا لوصا دتسم هبهببرجخ

 .ردشملوا ثادحا ندنفرطنآ یررح « تمنصهفسلف » لوصاو

 ندتقلطم . ردیکی زلوصا مزب » هدنسهمدقم كنیدضم رثا وب نت
 . ردهدقلربآ ندنسکسا هلیراتعا كنا دانتسسا هرات « قلوا رفتتم

 كننناوق مثاطرب وا طقف ءزیا عضوهتبان دعاوقو تایرطن ماطرب یی
 ء یهبرشب راثآ « لوصا كوص وب . ردیا جارخا هیهاظ یتیدوجوم

 یراهطا كشئاصخ : یر كمال ۰ ی

 لاکشا نونوب < لع .ردیا دع هلصح ررب « هداح ررب نالوا یرورض

 هنر ر تح . رد راکهجو هدنقح تعنص بآاکم نولو « تعنص

 كرشب یاکذ یربا یربا یرلنو نوئون ... هلس راهسلوا فلاح
 . روسد « . ردهدکعا لوق هد ینایهاظت

 ندتیقلطم هدریدقت ییدلدبا فیرعت هتروص وش میادب تمکح
 هددناوصا تاسسحتو تارثأت لقن,هبفامعم « ردکید شقا درجت
 « رونوط هدتمف هجرد ینع یتهنص لاکشا نوئو وا ارز . رددمب

 هدلاح وا و . روبهمرتسوک حیجرتو هجوت هدنقح یر چنه

 « و هحتنلاب ارز . ردکعد یمدقر « لکد یسکت كميادب تمکح
 نوتوب لع هکمادام ۰ ردیا لاسقتنا هاوصا تاسسح و تارا لقن

 یو هدتاهم تاسوهو تالیاع یصخش . ردهدقع وطر یتعنص لاکشا

 + یراقو «روسا و هد رکفینع هدناساسا .ردکعد ردکچ هدیاحیجرت ۱

 یدنک : هسکه ٤ ع « هدنسهطم رپ ی همدم زمکیدتسا لق یمس ور



lL E eانس ا  

 ۳ .راکتوحم دق عضاوتم ردقه رلرطس وش

 . یارادفرط تبقلطم ارز . ردیوتحم یروغرب هن « نوسنودوک

 نداک ذناصق كنيرارکید هکو لاح « هنیرلعدتبا ادب عالطاهتقیقحرب

 .راردهدکعا اعدا «هدکمرتسوک ی راقدلوا عناق هنیرلکدمهدیا یالوط

  «یهشاک ذ داوم مه ایک هلتسن هراحنکیا رابجنرب هکو بلاح
 هنیراملسهلوا كلام هنتلباق كمليهديا جرم ینهبسح داوم هد مه

 .نابكنبرلرکید هدلاح یرلکدرتسوک تبقفوم هدایز كب ایرنک | ارظن
 . هقبقلایق . رویلاق درابكی « زسانعم كي رامکح «رارکف یرلکدتیا
 ۴ یدنکز کلاب رادقتم ندا ذاحا كلسم ینارئاتو تاس لق اضع

 1 ۰ راروینانبا هنیرلکدریتک هلوصح دیقنن رثا رب هليا مرت یراصخیش

 . تفکرب ردا كپ كنوب هدهسرارول | لکشرپ یجیقیص ناج یتح
 | وب یک « رتمول لوژ» اینک . ردیضتقم قماعونوا هدیتیدلوا

 3 غ تارا فدک راناسهدیا زارا تقفوم هدص وصخ

 13 یرضوط هنایب ینکودیا هل كنباسا « هحاضیا یو ربارب هلکما
 ۱۳ ۲ یتیدانوا یونس النا تزاهملاطس ونوس . رومدک

 هدمه « هیاکذ داوم مه هدنرادقتت هکردنوجما كلوب . رارویلیب

 ۳ هکولا . روسدیا باستک | تفاطلر هقشاب  رونولوت هسح داوم
 ۳ دا هناراو راهظا نطل مارا و یاداتفرط تقلاعم لوسا

 ۱ هدنتل | یمکح كقتطنمولقع رلنوا ارز .راردم و کم كتم و رحم رب

 عا هلسراهسالوپ هدننوشراق كناسسح وتارثأت . راروینا و

 . قطنمو لقع طقف . راروبمهیای یشرب هقسشاب ندکمروک ی راتقیقح
 2 . ردحدادلآ ردقه ًاضعب

 تاج aa یاس تا سم at Eha E قلا

 ا



S8و .هیبدا تامولم  
 « راروسدیا در < راروییدیا ریدقت « راروییدیا ةعلاطم نا هدف
 ۰ یراروسدا درنو یف

 ققدن یتعنص یاب مرو وا هاسقلت هقلطم تقیقحرپ هتشيا
 لووجهانح6 رلرد تقاطم لوصا هد یاد تمکح کما قلق

 هدوا . یدرو ښو اهد تعص ار کد هد نس وشراق كيو
 طقف . یدروسرو صوصخحم كىر رب هنکلتنم هلا دتبا ندنسح 1

 «لکد هنتقلطم كنسح وا .یدرویلیریآ هلا قرفر مهم كب ندنرارکید

 ندهجراخ طباور ولرد یه هبلع ا یدعناق هنّ ونعم ۰ هنتصخش
 رثا رب ندنیدنلوب عناق هنغيدلوا تفیک رب معاف هلتینانا دارا
 سح هدنسوشراق هنداح ر « هعقاو رز « هعسط هرظنمر دوخای تعنص

 هک ,یدروسلو قفاوماعهد < یرغوط اهد یو هدافا ی راکدتیا

 . رار د ۵ ی وصا تانک و تار لس هداکو

 وصح تت زی لد و عادبا دل رک لوصا ییاو
 زرط رر شک هذي ماود یریندهدیدم راصعا ۰ شمش هلکوک هدنص

 تارات لق كرك « یارادفرط تقلطم كرك نوجا كنو . ردوو
 ڻدحن تاشقانمو تالدام قوحر, دنس را ایا تانتسحم و

 رادقنم نالوا لام همسق یر ۰ ردشعلو هدکمنا E شتا

 عناق هنتلمکم هلت هسک یه در :ک تصخش «راروسد «هب » هراخنکیا

 ردقو یتاسسحو تارات نلک هلوصح هدزس یعالوط ندزکفیذلوا

 لقع ی ون ؟ زکسرومدیا لقن هز, هلدقت ردقو « هلمامها
 شا راکتوحم ناسهاسس ی رلتیصخش هدنس وشراق كقطنمو
 ۱ ندقللادبآ رب هدافاو فرعت لباقا كحهلسهدیا هدر یرادقنم

 »$ ردە هقشب



 ی» 7 دیاش

 2 یحدات ل وصا 3 یوصا تاتسح و تارات لق 3 تیغاطم ل وصا ۱

 3 دیلقت تعئص را 1

 E «ی راک. اسم مریلارو ات 3 مرا اهر نحو یهو یساسا فصو —_ ؟ ردا

 قبسان» جرد هلا هراس مولع كیایدا میس و تصخشو

۱ 

 ۰ دیلقش بو تعنص مش هد ERS هس رم تایر

۳ 

 ۳ را وصا :لوصا تاتو تارناتلق «تقلطملوصا
 3 هه قرهلوا ی هحش كلها یلت هد یسهدافا كنسح یتهنصا

 3 و ردا روی ییارادف رط ا كلام م طر هدناسدا

 ۰ تققح ر هدقوف كناسناو تعسط « دلوتم هان كنسح یراضمب
 ا توا رو ر دس هوخاب «انالوا عناق هتفیدلوا هقلطم
 عیانص كرەديا عضو هتان هبرظنرر 6 هات هدعاقرر

 3 كنب رل بستم هسدش

 3 E یدنک , راشم اتاط ینسهمقح هحراخ ندیدودح كدعاوق وا

 ۳۶ ا دش ینزانآ كع ناداتسا ندیا برقت هدایز كا هنیرارظن
 e روزا و

 3 هدلاح وا . یدکعد یسهدافا كسح میدب تعکج کناداب ام

 فرعآر هتسح رلتو هلع ءان .یدردنا اضتفا قلو یش رعت كنسح

 8 .ردسهدافا كنقالخا لاک هاف نسح .یدراروسرو ص وصخ

  8 . ردسەدافا كە رىشب تاصارتحا نسح <« ردىسەداقا كنس مان

 . هناراکتعنصرتارب دوخای ییادا رتارب هلطرش كلمنا تعع ندرلهطقن





e e ۵ 1 ۲ 

 .e ا هب وشراق وشراقهبا ضارتعارب هدهطم ود زکلا

 ۱ قره هطقرب كحوک ؟ردسدناعهتعنص هدنوواه « ردو وار تعنص

 ۱۳ تار هکر هوا ی زرار هدیخارتعار هلا
 ۲ ا هتعنص هکوللاح .زروسروک ی کر هدندوص رب هدنافی

 ۱ بوضع یک یا یا كنولبات ر « یعامتسا كنقسوم ر هدرلنالوا

 هک در تا فرص كرءرتک هتلاعف قوق "هلضف دناع هبهذخآ

 . ردترابع ندنو قرف یهدنراهرآ

 دلوت هدنروضح كرظانمو اشا « نانالبوط هدنسردنک « راکتعنص

 یک ییدتنا فرص یهبصع و "هلضف کما لقت فاناحیه ندیا

 1 كنسهذخا فئاظو یهدنتیدوجوم هدعماس « رک اشا « ءراق

 هلوصح كراكتعنص نوجما عفد یناوق "هلضف ندیا دلو ندنتلاعف

 ییدتناافیا ینسهعیبط ةفبظووب « تعنص .رلیا باتش هرانآ ییدریتک
 هفامعم . ردکعد شلوا لصاو هنیدصقم « هنسیاغ ًرابتعا ندهققد

 . .ریلیهدیا تمذخ هدهفوع «هتمج ۰ هقالخا « هدەلات هجرد تعنص

 لماوعو باسا ندا دلو یههاروریتطو و تفت ربا یتح

 لیدب یتسح لکشت هب راک اس 7 ردهدقملوب هل هدناخاد

  هلیراتعا ساسا طقف .ردشملسههلیا نیمأت یتداعسو هافر « یرخ هلیا
 هجرد دوخای « هطساو رر رانو .ردلکد یسهافو دصقم كتعنص

 . ردهطساو رر ەدەىلات

 ۱۳ نیک دنا ناغات ی ید قود هوز لا یندج نسح رار

 : : رولوا ما اها یتسهقظو
 ۰ رد سر رض كا 6 یلصا كا كقاوذا هسلا یاد قوذ

 ل
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 ی ۰ ۰ ام ۳۳ 14 و ۲

TK E1 5 ۹  
e2 ۳ ر ک ا ۰ ۷۱  

E94  

 عبانم كرانویوا نوتو لادج . روسدیا تیعبت هتل ون لک زیست

eر شما ادس تور هدتعنص هدوک ردیر نیستم  

 "ییط قوس وشراف هرلناسنا هلرک < هتعسط كرك بولوا نوا

 قرم كوف "اف سس هج نکو راما
 یتمدخ یسهدادس تسنما نوک و تعدص .ردهدکٌما لک هطساور

 : زدءدکلا 23
 یوق ضف دز, .كووا ندا م نیرو رد رو 8
 شمالکآ ینکیدریتک لوصح قود ر لضان ا ر كجا فر
 . هک هلل ندرظن ٌهطق وب « كنسیدب قوذ یدمش . زروسلوا

 داف رب كنوا یش ندبا فصوت و رامتشا دار لا نیک قوا
 ر چیه < « یقاوذا كناوصا « تكيا ولا . ردتسمهمهدیا نامت هحشاو]

 هتلاعف رب هداس كل ,ضعو ابو وش ن زسقلوا طو ص هب هی سم هداف

 یتمارت رب ناربغاح هسفس یزب هدیتکم اثم, . رد رابع ن 1

 یشا _ط راشافوا هک وبلاح . زرن وشود یسقس ناه نامر زمکیدتبشیا

 هزوا «زرهکید هرزوا قلوا تمارت زکلا هسرون و هدناخاد

 هزہشوخ مز هنب هفامعم نه هاب ا نامأت هدنافرت ه ی غ وط ندیرغ و 7
r 

 اهد دوای نسح سح هک .زردیا جارخا یهحش وش ندیوش . 3

 . ردلکد طو ص هه دام هدیاف ر چیه یییدب نسح سح « ی

 هسزا نینأتهدنافرب هبیرغوطندیغوط هنابح «تعنص هقبقلایف
 رب كنهغامد ٌهموظنم و . رلیا تمذخ هننالماکت كنوا هطس او

 ؛روسدیا فرصت توفهدایزاهد هکدتا لماکت زغ وضع .ردیقتتسانیژ

 كنو هتشيا .زروسلسهدیا احا هلص قفا یاوق "هلصف وب هلع ما و

 . ناوشرکز لا یو جابتحا رب تعنص تک نو



e 7 ۱ ۷۰ 

 ۱ . زامهلا 2 رظن یسشر هقشب e دىل وت یاس ی

 ۱۳۳ ای ;lu aay  هقعاب یوم
 . ردراو یرثآت و لخد كووب كب كلوب وا یتیدانیوا كراقج وج

 - «رازاماسوا نوبوا رلناوبحنانلوب هدنرهکرد یغاشآ كنهبناوبح تاقبط

 هنصع تلاعف رب هلضف هدناناویح ننهلسب هليا ادغرب ییا اهد هک ونلاح

 تدم نوزوا . ررنولو هدنشروحخ كما فرص یوا هکر لاق
ET ENT 

 ۱ نزکب هلسر لو هاش رتکلا وضع یه نانلوت هدنحارتساو نوکس

 ۱ رهداف , 9 ط ر الم . رولوا بولغم هنجاستحا قلاشو هک

 ِ كنا لاغشا ا هموظنم «یرلش نایالوا یرلادغ هک «ردراو.

 ِ نرد ندو س قسم یهدناخاو راتامروا كسك وز 6 زارع نوا

 ٍ هلمرازوک کنوج « زرایوط بارطضا ندهاس یهدنلخاد رلو وق

 . « نوسالوا یلهدناف « یدج هک ولو نوجا كلك هتلاعغ راقالوق

 ا هتیرایدنک و هنیراعو « نودوا هدناناوح . رولو « رازآ تصرف رب

 1 ..ردنرابع ندنررکت هدب اف اب كلاعفا نالو یءهدافو نالوا نضصاخ

 3 یفاوق هل نالاق هدراتیوضع هامتروص كمهلبا دیلقت یراقدشل | ارز.

 ۰ «داشو/ندنسهفرآ راکشرب لخم كيوک الم < راردیا فرص هلقلبالوق

 . كراقجوج .رینولو هدتعضورب یک دوییدیا هلداح هلیراسنجمم رکید

 ۳ یثر هقشاب ندندلق كهرب تالافتشا یرانویوا كب « راح
 3 9 تالاغ وشراق هنمشد هتخاس ايو لخ هدنو واره . ردلکد.

 هک كد « نوجا حوریذ عون یه « سنج یه . ررردنایوا صوصخ
 . ندقمشوق هرلتبلاف جوک . شعا یر ندهیابح طئارش تبلاغ

  یسبلقارم جرطش رب . زردیا باتش هنیرلیالوق ابرتک | زب هسیا
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E تصور یا جم هليا رتهو + با ق 

 هدنلخادهبعیدب هلتسمر کیدا غ | رفا هزرطرب « هروصر زام4

 .زروینولوپ

 ‹ ییتکمهلشمطت كنعیدب قوذ ؛یرعم « دعابتم ندتعفنمكتعنص 3

 لوبق ینفیدلوا طوبم ریغ هبیرغوط ندیرضوط هرش هدون « هریخ#
 هلمساورب هقالخا بیذت « هقالخا یوا رانادوا كلام هتلباق ۲
 . ردرلشا لوبق 3

 هشادو هفطور « تهامر یسرد یک نفو ع هدیراضعب -

 كتعنص . ردرلشمهلا یتات قواعم كنفو لع هلروصو « اش دنا

 - وصح عفوم وم ینیدلوا رادتسانم هدرلهحرد ه هلا قالخا « هللا نف

 تعنص كراو كليدمش هلتهح ىج اا حاضبا لصفر, هدنص

 .تمدخهران وا هدكتعنص هلباقلاب « یرلکح هل هلوا هطساو ررب ن وا

 < قالخا بید ه كنسهافو دصقم كتعنص « رایوس ینکج هادی

 . ژردیا نام یشدالوا ملعت و سی ردن هد ۱

 .فیبدب قوذ هبا نمأت فییدب نسح « یسهاغودصقم ی 3

 .رددصقم ر یساسا « یرورض « ق ؟ دصقمول . رکا نیمأت

 < سصعاش ؛ راکتعنصرپ نالوا جیهتم « نالو هدنروضح كرطانمو اش

 < نوسلوا هسرولوا هنره « یجاشام « رامعم « شارتلکیه « ماسر

 هنحورهدكنمراهقشاب هلا لق یوا . نعهدیا تشاو طبض یتاناجییه

 « قالخ اه هدنناحه لق هققد و وا . رولوا بولغم هنجاشحا لاا

 هلت دز هب هب رشي اب دا رفا راکت ۰ ر وشود یسج ەدە 3 یه 3

 .لزوک هلتصخش مامضنا ندنغیدلوا زناح ینه تىلباق هدایز اهد



 -.-ههووصح

 .صخش ندیا عضو هللاح تعنص رثا رب « هلتروص مامها « یدیلق

 7۱ رب « رلیا عضو هللاح امعمرب یوا هدریدق ییدشود هبهغلابم
 ساک ذ یراکتنص جمهتم هلبا ناحبه رب یصوصخ یتمق كتعنص
 داف ۰6 ینسهئ اد تبصحش كن راکتءنص Fa ردکعد یسهلخادم

 ینیدلوا لماح یربأت یضراع.قوج زا یهدنسوشراق داوم ییدتا
 ِ ارثا یتمیق كراکتعنص هسریلیدیا حاضیا هد هکر . ردلزوک هدریده

 اصااصخ و تاکلم داراکتعنص « كلام ههصحر كوو كب هدتمق

 ؛وسردقه ءزاتع ردق« صئاصخو تاکلمو . ردیذاح یزمتقد رظن

 درابهلسالوط باساو هنو . ردللعوس « زاتم هدرئا ردقوا هسا
 هد ور وک یداع < دراب را 9 ورو هدیا قارش یرلربا یداع

 رد درابو یداع هدیصئاصخو تاکلم كنعدىم هکردللوا نیما نامز

 ۰ .ردشعادلآ هدنصوصخ كاف ىج هديا بقت یعدبم دوخاب

 هديا لاصبا هنحور نیعماس او رک اشاع ینوب « ردجبهتم هلیا رات
 دا ایتبسوم « یمسد « یرعش « یییشارتلکیههدنروصر كج هلبب
 ا و دارا ییا هدافا < کاک د ییدنآ فرص . ردعما

 و فر رک یا رو تا عرق يتدلوا لقا
 وو . رلک هدوجو تعنص نیسح ندنجازتما كطرش چواو

 ۰ یلسهلوا نکم هدکعد < نسح 3 » هعلادد تمجح وب جی طارش

 با

 وتقم هتعنص <« یر در صع < دل شب ۳ د تم توت

 ولوم كل هبناسناءرت استاحابتحا هب هاسوسه هاسوس یاالوطندسهبعسط



 ۷ ۱ و مو ۱

 < كن هبعمط یاشا ی یا هتساسحو هل 5 ا ر

 لاح ر یصوصح ¢ نها ىلا 6 هدنس وشراق کن هرات ا

 هسرولوا عناق هشدلوا ند نوقشقح ردقه ,رن ولو هدنلخاد تیضوو

 یاخا aa زامالب وط ندفداصت یو اتو رم وا « نوسلوا

 ب هلفصو كنهدام یهحش سس و ۳2 رب ناعم « هل <

 . زدکع د انا هدنروص رب رب راو قوح زآ كنسحور فصو"

 تبقمت كتلامف یهدمنس كملسهدیا هداعا یاو ها زانو
 . ردهدنوب یتبق كرتا « نوسهلوا نوسلوا هناغقاووب .ردیاف ییدنیا
 . ردو نایاب راک تنص یراکتعنص 1

 .تئه هسررسوک یدنک هدرا تصخش فصو و ردق ه 1

 ؛ برفرظن ردقوا یک ارنا كنامرفتو لصافت نوحما هدافا یهمومع 1

 ات یاماها هتیولع ییدتیا سح كراکتعنص هدمسقیه

 « كمظنن و بیئرت « یسهدافا ینهیرشپ ٌةيموم تایسح ؛ یم ردقوا
 ه ههو تقفوم « هدنروص قجم هی رشاش یراتآیالک ۲ ندر |

 هنماسقادناع هيه رشب هک اح تاداراایو تاسسح ؛ هدایز ردقوایتکلام
 . ردهلضف ردقوا یتسبات لدیق

 طئارش راکشنص رب نالوا كلام هل ر قوزو او < 8
 . ردنا موکح هفمامل الا" 9 . راقح هنح راخ كنهعسط |

 .هدعاوقو لوصا « تارثأت بيرغ قوح « تالت یصوصخ قو |
 ربارب هلکمهمهدیا عفر یشرب ندنتمیق كرا « كماهلا « راتبارظ دباع

 .ینسهققح تمق هک«ردیاهوالع فصورب یصوصخو بیر هلی وا اکو
 .كصلاصخ ئاكا .داقیچ هنجراخ ناکما جارختسا ندنسهرآ كشوشتوب
 . رايا غارفا هللاح اطخر « ناصقنرب یرانوا یسهغلابمو طارفا



 > رانش ما ا یزمتفد رظن مر نامز نمغیدنل و

 « رشا ه « ليج دجاه < هدرردقت ییدادیا قفعت ندنرظن هطق
 كعباطو فاصوا و ندیا تلج یزمتقد رظن مزب « ردردنکسا هد

 وا ورا كناض دلاخ اا نداد هوز
 و ندا عضو هامور ايو هب هتک هلا دا یرانو ندرظن دوش

  یرانوا « لکد رانوا زمکیدتبا ریدقت هدران آ صاخشامزب .ردهیماملا

 ۰ ۰ یصوصخ یرانوا « ندیا تکرح و تاح عیدوت هرانوا هلیا عادبا
 . ناریدناشاب هدنروص كحه همهنلس ندهظفاح هلا تابح رب حساو

 یار هلقلوا یتقح رلنو .ردساهدو ک ذ كنب 2و كنم راکتعنص < یراعتعنص

 3 عنام هتور هاب | حوضو یوا 6 هدهنق وف كتققح

 و : دوس لاک ا و مک یر رییآ" نده تاعرشو لصاه

 دغا ۰۱ فداصت هدتعسط هک «رروس وا كالام هرات تعسو رز هلروصوت

 3 . ردهدنح راخ ناکما

 ۱ 3 "الا تاعادیاوب + ءان کونو «ردهدهطقن و هتشدا یسهصح كتعنص

 ۱ 3 . راروسرک هنلاح لاثع ررب

 3 رب رقن ه ه <« شحف + نر دا

 > ۳ كد اساسا كبابولم و نسح « راتوشا هسراردیا

 . رددنیصخش كنیرلرعاش ندا عادبا یرللابخ یلناجوب
i6 < رونهما رخت ین و رعوط كدسله یز  ar 

 انرتک هدوحو یهلمکم هموم تشه و هللا ذخا یتسهصوصحم داوم

 لکد یحاضف ناسلوا رهشتو صرف ءو. روسدبا بذج تعنص

 اج.هدیاریهشت و ضرع E هلانقس و كرد هدزرطر رالابیراد وا

 .ژروسدیا رده" یتساهدو کی لا راو



 o“ هدا ا ۱ ۹

 كنسحوب هسیا یر ندنراکرحم یوف كلا كراكسوھ هلا ss ی

 ید وح وم مدع تانک هدتعسط ۰ لس هاشد ردضنم یسهفظو 5

 شنا هلا ع. روہدا قیوشتو كم رحم هسءوالع تم یواش 3

 هروسدیالارتشا هات ر وص وب هتع.ط ۷۳ 6 قرهل وا یرآ ندا 1

 نادج و وتاح یادجووتاحو .روسولوب هدنلخاد كلوا هلئلروصوب :

 تاح طقف . روسوط قوذ رب كويوب كب هلکعا جم هبیموم

 قجحنآ .ردشمتا لکشت هروک « هنس هموم تيه كتمنصیاوف یادجوو "

 1 ردضار کما رشت یرلنوا هدنحراخ یدنک هلتروصوب ۱

 تعط . ردهدز « لکد هدنوا راتمیق زمکیدریو هتعسط مز .
 .ردققح و قلطم یک یسقطنمو یسقالخا "یدقال « یسعید "یدقال

 دند در حق 2 عبطلاب یثیش یفیدالوا كلاموا
 ؛ردماهلاعبنم ربوا . نعهدیا سیردن « یلوصا یناه مملیب « نایاملوپ

 كنکهدنسوشراق «لکدیدوجومو زرطیدنک ییدتا ماهلاكنواطقف
 هلروص وا هسشمالرضاح هلروص هن هععامجاو هصخش ةر یادجو :

 «ردقبنقه » صاخ هنتعنص « لکد تعط یکم ةا رد ماهلا ۱

 یدنکوا | «ژامهلوب یر ییبدب هدنحراخ كنسح ییدسا داحا راک تنس

 دقنم ر « نوحمآ یصصختم عیادب تمجد را رده یداجا

 « ژاماقح هنحراخ اهانت دن نا یک یيدوش دود كفوسلبف

 یلاکشا یتیدشاط مدنغامد « ییدنا قلخ كنسدنک هتنرزوا شا ۲
 . رربدسا شعلا ]

° 

 بحخاص « زمکیدتیا ریدق هدتمنص را مزاد. تفنص تعط
 هدرشا « كالمح دما هدهاس ییام الثم . ردساکذ “ اد كرا

 هدنسوشراق یسهلاوتم تافاشکنا كنیاطو فاصوا كردنگسا «رشا



۱ ۱ N E 
٠ ses a عیدوت كنیدق ال تابح عدم رکف هلکن و 

 .هرمشب زکلا « قرهنای یاسنا اهد همدم نادجو « قرهلف عا

 روسردشللزوک كرەديا عضو هناخاد ناسلر ندیا باطخ .

 كا هدافا هللا هلکرب یتعنص یاسا و « یدعاوق هعوحم ته
 هل رب ۰ درج روتسد رب كرافوساف تمنص . ردك ناکمالا مدع
 اعتاد وا . ردلکد یینص یهوج رب یراکدتیا عضو هنلخاد هعوضوم

 ۴ كنسهمیدب تافاشکنا ۰ ردهدیوم "هلتسم رب نانالهغلاط هلا لماکت

 ۱ هرات اردو تب نت او هلعاد اغ دنا نه
 از ینع « وا . ردهجوت یرغوط هیهنعم هطق ر كنسهسیدپ

 .خرات كنیميدب "قیقح رکف یه واو « ردیشام تئارو « یضام جت
 رغ هنسیوضعیشم كنهموم تيه « هنسهعدیا مقوم رب هداماکت

  «یصخش ندی مدراب هنسهمما | راضحا هک رح هصحر كحوک یرورض

 ۱۳۲۰ اب را av یدعادیا رم راک ار

 ۱ نوسلوا هسرولوا هل یه یراهلخادمو جازتما یعبط یو یضراع

 ۱ ندنوب ۰ روننیروک یک نمهشهلرب هز تعلص نسح « هلتییط نیح
 ۳ یمیسهجا شات و وفدت قوا ء یدعام ندتعسط كتعنص دصمم

 ر یتح < تعط سج . زرویاملوپ هداعدا رب هلو زب ؟ ردکعد

 ط2ف « ردلکد یوناقو روتسد كتلاعف تا SE تعسط نسح

 یاکرحو لاعفا راکتعنع رلنوب . ردیرب ندنلماوعو بابا ثنواو

 دل وت یرابعبط قوس « یناوق « ییابسح رکید « زما هراداو قوس
 دلوت یتلاعفوب هدراکتمنص . راردیا دملوت هدیتلاعف وب یک یا ٠

 لسان قشع «تعسطقشع .نمهدیا هوالعیشرب هنتمق كرا «یثندا



 بقا ۳۳ ۳۹ اڪ  1 a arدن ۹

ai hE hs aa a ۲ ۱ و کی یک 

 1۳ هس دا تامولعم

 هم نر بل یتعسط و یو E یی هل ته بط نسح ول

 یسحنکیا « ییدب ربع یب رب ندرلنو « ردمزال قمام ,دشیراق
 «رویقج هنجراخ كتمق وارد یه یرب ندرلنو . ردد هبش
 « هدشلخاد طارش ضد « ردهاکعاعجا رب كراتمف فاتح یرکید

 . روسلسهشهلرب هلی راتبق كنس هدنن | ضعب كنالماکت

1 
 یم ەدە ۰ تام هن 6 هسقس 6« تعسط و یگا رم نسم و رمعاص :

 لزوک د ندنهح کد .روهمەلىدىا فصوت هامان یل دب هدر وص 4

 .دوب ولوافیصوت هلیاییدب هبش نسح رب « هیداع تعیبط » ۰« تحبط
 جارخا اهد نسح رب رگید ندنو .ردراو یتمه ر هد كيو هیفامعم

 تم هست ی هدوا 1 ر وقح کوا اور كما

 . لدنس هبعل دب

 تاعلاطم ز کلا :زکج ه ها تاعلاطم طم و درس قسم وضب ع هدار و

 ٤ زفج هشلاح هب هغ الک 1 هلح وضو لاک یش نا وا جاتنتسا ندهشاس

 سبب بش تم کنموطوم یر هب
 ۰ ردد وح وم قرف 4# یتشهد 10 هعلدب ربع تققح د وخأی

 كتعط نح هدهب گاتعیسط هب هرات تلاعف هلب رامتعا ساسا

 یک هیرش هراس تلاصف نوو وا . ردتفک رب رصحنم هندلق

 : زوسدیا PEE ندتعسط یتسهبسح تامهلم « یس هدام رصانع

 هو . نسهعا روهظ ندعم ییا و هکر دقو یشر, چسه حداق

 ر « هنادبوا . مەديا ناعلو فیصوت ی وا ران و 5۳ ردهلیس و

 4 رد روکش ا نر 4 بولسا لکش» N8 كنعا دل وم"



 هبدا تامولعم 1۲

 لنکشت ساسا نمرامکح راصخش هی

 ۱ ساب ر 6 کوا هص وصخ هسرت 3 قم آ « ییسح كتعسط هطالخ

 ٠ راراکشنم . رد هدریدق ییدتنا انکا صوصخ

 | كم ندیا تکرح هلبا یشم یطب « هدرانوب .ردیراربخ ۰ یرامهلم
 رو ا انتتسم « یقرتم

 ۱۳۱ ناسا  ردطو يم هح هبراتعا سان قبح كط
  سکع « ملسهدبا هدلا هدهققد کیدا وزرا كنسهعامجا تالماکت
 ۲ راناسنا كلذک «ردلکد رادربخ لب نيولو كنوا لاح

  هتنالماکت كتنص هدییدب هبش نسح یراکدوتک هدوجو ندتعبط
 i «نوجما رلکسالق « تعسط . ردیا لماکت قرەلوا عا

 . « هتیولعو تمظع « هت . هتوفص یفیدشلاح هبهمراقح هلعف ندهوق
 ۳ نوعا تاور .زدازوک درد ییدلوا كلام هب یرامعم كنهآ
 ۱۳ رد یندلوا كلام هتیرهاظ هخه هدافا رب مدنجنا قازساظتا
 0 تک .روسدیا یهاظت هدنلخاد هطه و یتعنص كوا ارز 4 ردا

 شحم کوا دا مهسا عیاص مز تعسط ندنرظن هطه ك عيادب
 ییدتسا

 ّ . ردنکنژ هل ریش
 ا داال و دار ندفیوآ تک ر تمص

 | نانا « هدنجما تمظعو نوکس < دقال « هدریدقت یغیدنل | هرابتعا
 وا . یدریلس هلوا لک ج 6 نکربح هل < یدیهسلوا شمهلوا

 وا .ردهدنجراخ كنکریج هبا لزوکوا « ردقوب یش رب چیه یدب

 ِ هک وادا کت نسحر هدرردق یبدلرو ندنس هو زا تاسف

 .زریلیبهدیا دای هسید ییدب هش نسح مات یو

 ی



 هرب زەكجەديا قوس يو زمکح هس 1 كح هلس هدب | سانتسا هدر دم 3

۳۳۳۳ ROE E NANE FEN 

 «یآ قجهساط هرزوا قلوا تمعن یو یر « كج هديا تعاطا

 «زمغجهن وواینساضاقت هارا ر مشنامز یتیدنلوا تح ندیوارح لوغو رب
 < رور رفاسم « قجهریدشالقازوا یزب ندنرابجا كزمتعنصو هفبظو
 هبعسط تخت یهحش لا ردا وب و .زردیا رده یر ناف مو

 هقالع رب داع هز هدایز نداشا « قرهلوا هلضف ندنسموم لکش

 بودن کم[ نیل هد نهیناخت ۱

 « كعد دوجوم ايو یت زمکیدستیا یتات لزوک مز, هدتیط
 دوجوم ايو یش زمکج هلسهدیا كلارتشا هنداعس هدایز اهد « هلکنوا

 رکید هدراهطق سیب « ردو یک نالوا یک نو ا ر .ردکید
 . راریللس ندنس وش راق كنو صاصخو فاےوا

 فاشکنار 3 یطعسو دح ر « یسط نسح « هدر وص رب یدام

 هداروا « لوصو هطسو هطش هاما « ندنهح کد طقف .ردمطننفا ۲

 هما یم یصوصح ٤ تابحب راما هدنجا هما تح < فو و

 كنسمظعا دح كواشکنا اب و كکلسسط . ردش ر ندا كمون

 كلطسو و نالوا یداع هب ادب .ردتبقفومر اسم 3 تفد نایاش ققح

 ۰ ردب باش هر ده هلع ءانب ۰ ردا نوحا مر یتفک

 كيافاشکنا « قارتفا ندن كاج هدیسط یتشز اسوکعم
 هلک + رب یضیم قوح زا كتهونعم و هسا تو 2ا

 قرا یو تيتا راکلنکر ج نالوا دوج وم هدراناسنا ,ردسالقا

 ندقلزسناق کلزرسکنر كراقاناب « كراقادود الثم .ردبلوتم ندراناصقت



 اسب کوب هتشيا . ردطوب سم هبهمیدب تمیق
 . زرویید « ردراو یسیمیدب

 ۳ ۱ رد« نسخ نلیروک هدنادوجوم ايو « هدانشا « هققلاف
 ۱۲ را داوا ی رخ ناشاد
 ul فاشکنا كصااصخ یونعمو ىوضع <« تکلام هب یسط فصو

 . وقف ر ییدسا قاقتشا كرلنو نونوب تیام « تح رب ناقشاط

 1 وام
 7 « هتولع نردشتا دوش هتیداع « هسا هدرلنالوا حوریذ ربع

 ۰ ندجافآ ییا .. هدکملیبهدیا عیدوت یرئأت تیکلام هنوق « هتسو

 ۲ لا هلیرابتعا لکشو مادنا «یالوا عساو كا هلیرابتعا یتمسو ىلزوك كلا
 ۱ وشراق هراراک زور یاو تقدنایاش 2ا هلیراتعا یئاب « ینانلو نت ۲

 . هدایز كا ندنراج كحبج ییا .ردبهلمایوق وشراق هلیتالطع شهدم
 ا مواقم الا « راکدیدهت كا نداق کیا « نالوا كلام هکحبج لوذم
 دايز كلا « ندیا دسمون هدایز كا ندلوح ىيا « نانو كوو كا

 : 1 ردلزوک كا نالوا یثحو < قنا

 . یدریایبهشهلرب نسح وب هليا
  هدزوا قلوا لزوک ندراناسنا « ندناناوح « نداشا « هققلای

 . یسعبط فصو كسنج قرهلوا درج زکلا هدنمراکدتا ریدقت
 3 3 لک 3 یدام اهد ااد نم رظن هاش مر ن زروامهوزرا

  .كنیرلاووا دمحنم كنساملع ضرالاتاقبط ايو كنوصسط تاذلاب



 ناب اد

 > .روامالشقل | ا a شب ی ینیدالدقلآ

 .روسود عونن و هدرزوا صخش رب « هلتعاس ء هللا نامو1
8 

 كا < ی وحتم كاشا هع ا ¢ یغیدلوا یهخش كيوب 3 نو وتعم 1

 . اروسدیا اعدا کا قازوا ندتموم « ید لو یازیرک لا |

 قج ەر یطاسرا كرلش نالوا هناکس اک وا < یهجراخ طداور نوو "

 . ارزو هلا رصح هتسانا یوا هد هح رد

 ناحیه « یاحیه «:یورد هاب راتعا یساسا « نسح هقشط اف

 یدام فرعت ر کوا و طقف « رلسهلوا زامهاشای نزرسعلوا ید

 زامهلوا یدؤم یەم زاو ندکمریو

 دلوت ینییدب ناجیه ۰ هسلکد لزوک تمیط . هلیسانم كنه
 تعصا PE یرارشآ كنحور رک اشاع نوجا كلوب «هسرو ها

 ناحص یحراخ او یلخاد نسح هصالخ . رداکد هاب وا هلئسم نوح ا

 ءروسدبا راشننا ندنن نسح نوو رک ۱.ردلکدیئرب هقذاب ندمید»

 ت هدنساسا هسرالوا چھ ے هشذا یدولوم كصخش نسح نوو ی

 كنيونم نسح « زا یهلاقتنا تیباق هنیرارکید هج راب « ردیونعم
 ۱ ردکع د دوجوم هدیدام نسح ر ناسهلوا دع یسجراخ یهاظنا

۳ 

 < نسح هل « هدتعیبط سح » تب. یفلم رم یسم گو رتعیط

 نکم هح انا 6 ندتمف رکف ولرد سه وا . ردراو یتشرز هد 3

 6 تمه رده رب ی كتعط هفامعم ۰ رددعاءتم 6 ردق ید وا

 5 راهتاکدد شر هم غاب ندتمف ر نسح هک ولاح < رد یتفک

 هر قمالوا هاشم ۰ هی یغوط ندی عو « راتمف وب طقخ



 قوذ . ردلکد یرغوط هلتهج یکیدتیا كر یطاقت قوچ رب « نوستیا

 ترابع ندیسح قوذ نلیهلیدیا هدافا هللا شوخ نسح سح « ییدب

 « قالخا قوذ ر . یرکف قوذ ر ید قوذ هتشاب ندنو .ردلکد

 یدارا قوذ ر ناباتش هبهاغو دصقم «یناک ذ قوذ رب ینشاک كتققح

 هلا یفو قالخا قوذ رلنوسید رارد ه ییدب قوذ هل هسلکد
 ۴ ر یواح ینسهعوج تنه كرلوود و . اع و وا نصەشەلر

 .ردشهاملساط ناحیه لب نامد 3۸ ENN < ید قود .ردقوذ

 اکا «ن هم هلکب EY ؟ ییسح سح تنا هک «ردن وجا كيو

 ۱ ردشعا هداقا هلا یاد ناحه نالوا

 كوصو 3 یا لو وب ردق وا ه۵ وذ 3 اف هدنسح سح ردقە سه

  هدنس وش راق اا زمغردل و لزوک , ن .ردراکدا لباق ربع ه رظن

 ۰« نسح .ردلئد یش ر هقشاب ندفطل ناحه و ردنا سح

 رب مات E E كدا و نونو نرتک هتلاسف 2 یزمس-اسح

 .ردنسمهچا بقعل هاعو دصقم هقشاب ندناشکناو 6 یفاشکنا ه دروص

 ن حه نرو وعم نوسلوا هسدا رولوا هن یمق كبالااحش و

 ۰ رار و هم هديا اطعا هام: تاحاصا هر هدقح یتندلوا هر كن عيد

 ینکع هل هدا لاقتا هش یناه هد ز> زاخمزب دولت ول نسج رکمادام

 ردو وا نی داوم يیتفشا ساغ 6 ردك ناکمالا چ كملس

 ۰ یرلفدل و نسح هدرا ی یرل صد .ردلاع ناست هک «دوج وم داصآ

 :E سدا ad هل رل رص 3 ر هام هل و نسح هدب وا عرف کد هدلاح

 . درو ناحه هدنامز ر . ردکو وب قوح كب سح و رد فل 2

 ۳ ینادالک ۱ :كتکل# ر :. رونالوا تا و اد اوز 6 رکید را ی



 ههدجح و « ن 9 e ا و ا ا تا 3

 هقساب ندیای نص و هکوللاح .ردکعد و یطاارش شم دنا 3

 رانا یب بوم كتلمکم یک « لفیا یسلف » « نایالوا كلام هی
 او اراشا یس هصبط طا رفا ی و

 9 وسلا ندنح وز كرا 3

 .ردنعادیا رب « یداجحما رب كنمدنک « نسح زمغیدلوب تحت 1

 هل راکدخ ا راضحا هز كتسط رد نمکیذتا ع هتل 68
 هقشاب ندهسلا زمفیدالرضاح نوجا كمهاسوس یوا هدزجور "

 . ردلکد یشرا و

 مدع كنج مدزجراخ مو منتقوف كا 6
 دارشب یاکذ « ورد هلماع كنو نووسم نهروک یتیدوحوم

 جارختسا یغیدلوا یش رب ييدسا عادبا كنهحور تااح دوخایو

 هدایز ندکلدیا رردفو فرت ؛ نسخ رک روا . رایت
 . ردهسح تلاح رب یئولوا سح "

 زمکیدتبا سح ایو «زمکیدتیا مکح مر ؛ نسح نوجا نویونعم 1

 ان ندا لکل ا 1 نمرامکح مز .ردیش ا

 ؛ ردءدنتسیانو رشات كانا یک و

 نوا « ینیداوا هل كناجیه وب هرکص ندکدلک ردق هبهطقن وب
 نت یشدارآ هلروص هن ندیزا کبد ٤ کیدا فصوت كره 3

 . روالاق هلئسم ر هقشاب ندکما ۲

 . رارویلبریآ هرامسق مقاط رب هن نکربشلاج هحاضیا یو رانو §
 كا كناسح یک ولی ویب رام « ینوتسلوت - ینسح سح یراذهب أ
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 ۳ هم

 هدا دا تامولمم < 4 ۳

 .ردیذاک هدنوق هجرد ینع هداعدا

 ۲ نالوا نکربج هقفح « تعنص یدیهسلوا نشلوا لبو رکا

  .یدمهدیا هوالع صوصخ ةبذاج رب « صوصخم نیسح رب هایش
 ۰ « یدیدق » كن« هبشیر هب ژل » ۰« یرایلابو » ك« سو »
 ۱۳ را ا اروا ا یرارلوا د اه ابا وصف

 1 .راروشروک نایاش هب ريح و هر دقن هدنرزوا هح ول

 ۱۳ نا ر رب كيرا لوک ها كل
 ك هداس « هلتدوص كمهغا هوالع یش رب ةقشاب ء نینهدافا و

 ۱ . روامهلوا لزوک هلبتهج قلوا

 ا كنسرد 2 رشت رب یدیهسلوا ترابع ندمات دل تعنص رک |

 ل« ناریمار » نالوب كلام هبابض ىع « هتعضو ینع هایسههارغوطوف
 .یدردبا اضتقا یسهمهعلو قرف رب OR یاسر 2م رشت

 یدیهسلوا شلوا یساکعنا كنعیبط نسح « تعنص نسح رکا
 ا رزوا یا ماسدر . یدرونلوت هدنود ك كتسط تمص

 قسط « تعنص . . ؟ ردە هدناپ ینلضاس كراق رب ؛ ایوب ضاس

 ا هاعدا و < E یيدلمهدیا بقت ندقازوا كب ةا

 دخا ا ی تعنص هصالخ .ردکید شمهمش چیه هنج

 : . مەديا

 كنسح « هسرولوا كج هاب ریو مات حوضو هدرب هب هک « 1 اساسا



 و و ی ۱

 کو .نوسشقلاق ه هباراو راها ددا هاشم هل ی

 .رد رلشءامهل وا قوم «راشمشود هنسهخاس كیدو ر ااو راندا باتش]

 تنه كم اقح دیاع هناس | وفام « تققح ر نیسح هصالخ 1

 هنتیمسمص كناساکعنا ی هدنرلرتا كراراکتعنص یدیهسل وا شل وا یهو

 تیزاتم هدتعنص هدو هک «یدردیا اضتفا یرارآ ند کد هر و

 هنااح دلقم رب رهام قوجت زآ یراراکتنص « یراکنا كتصوصخ و
 هاررم هدرا رب یدیهسلوا شنوا ډو رک ۱ .یدکبد لاغر
 راهظا هدنروض ر هقشاب هلرظن فرص ندتمق زمکیدرو هتتصحش

 دان | كلام هعوضوم ىع طقف « فلتخ یرابولسا « شلبیا هارا و
 . یدردبا اضتقا كا دع د یواسم یتەنص ٠

 نوګا كمرتک هدوجو نسح را 2 راکتعنص « هقشاب ندنو

 هدیله و بقعل یلددوم رب یولع شب هک هدوج و مدقم ندهساسح تانک

 ناص كلا « لکو لس اب رع نونو کلا یققح رب . ردلکد رویم

 یاسشا یتح .زروسدا راش هلن یراث | ا هد روض 3

 ران و نوکو .زرولو یتسح هل هدرازو اه راق نربدشلنک زیج

 یتسح ؟ و .ردقوت هسمک چیه ندا ضارتعا هنغیدلوا تعدص رار

 ٠ ردکعد تر كنه رظن ندا دع هع طلاق وفام لاثم ر
۱ 

  ۱ہط نح تنا یسم مرتبط . oaهدتعسط الوا . ردلکد دو وم

 كاللا كح یتهبط 6 یو یت> .زام نون هدنلخاد نس-ح یش م

 لرو رازوسدبا فارغا هت او هلوق هند یک

 هدر ۳ ؟ر ح ك هدنن ورد یک ییدتیا دل وت یراش نام هاسد

Sai A E 



 E O سا
 را یددلوا ا كاردا 1 سع 6 یقلطم نسج . رد)لکد یش

 € « كدوج ومر سه 6 هق 2 ای .ردشع وط عقومرب هدرلعامد تب کو و

 هه قلطم نیسح « هاب سخت ی ندقدال وا ی ثم ومک

 راس رو. كف ر لما مدنقح یاتسنا ج ام ..؟ ریل هلوا

 . -هرهج رودم < ردملهرهح نوزوا < ردتشد راص ¢ ردم رمسا

 .یاکوو کتب شا . ینر تو < یعادنا كياسنا ..؟ ردیمنا

 ۵ ۰ ردناکم الاعدع ارو تاوج ر ییطو اک وب 1 ؟ ردبالوا لصا

 کراس هد هب هدهدنقح یتسح كزکد كامروا «كنسدک « تکی وک هی و

 1 هحاضاا « هح یرانو <« ردلزوک اهد یعونف 6 یشودلو اب

 1 راک تیر هاب یو فایر میام
 «قلآ هرابتعا رظن هروک کوا ءرخ الاب یدارفا - زی زسهمش

 1 هد رام ید هلضع تلعکمر نوحا 89 سه -نوحما باما دریاقم

 1 ا ونا یا ءمرخ ال یدارفا . زروساخاب

  یتلمکمو طقف «زروسرییآ هناحرد هلیسیالوط ییرقت هتامکم یوضع
 هراتسا ندنهسح براجت « یوا زب  زرونالو رضاح هدتعسط رب

 ؟ زروم دا عادبا و داحا هلال وط رامولعم نلیدیا

 ۳ کد تفگ رب یرورض نوجا نچ تلمکم صوصخ اب
 ۱ هلوا درو درزا « همق كور < كحو كا

 .هسروب ها علم لصان ندقلوا تعنص هشرب ی « زەلراف لوكر ەھ »

 . هدینسهلوا كلام هتلمکم رب هسیاتم لباق ربغ كنس « هسرە اووناق »

 ی
9 

1 

 ا « ردیا دارف ندتموع  نسح .روامهای تعنص را ر یوا

 ِ هند ص وصح ردو بولسا تدص وصح تصحش و ا

 : یسح هکردقوب ردتقم اسا ر چسه ۱ رو وت یش 2و چه كلام



 9 ی هو ته ی
 .هدتعسط كركف روک هدنللهنش و E توق

 . ردنراع ندنک اردا كنابثا ی هدنلخاد اهن « ندنساکمقا
 یوا هلرلندبا ی دات هعسطلاقوفام ا ر ینسح هرظن كوصو

 یخ لی و طخار اهدنا عضو هتمبط لخاد

 کما قلت یثرب تاسطا قوفام ینسح وا ارز . رد,دکمروک

 لزوک هلکا ترغ فرص نوا قلوا لصاو کوا كتعط ریارب |

 لوبق یغیدلوا عوبشم هلکنوا كنعیبط ؛ روییدیا نایب یغیدلوا "
 .ندتسط كلوا رلندیا ضرف هدنلخاد تسط یسح کوللاح ر0

 .یمهعیط جین رب كنابح « یتیدوجوم هدر, یه « یغیدلوا رشتن
 .رارویلیوس یتبداوا تابح تاذلاب ناشوق هنسح "یرح «یننیدنلوب

 نسح یسهفظو كتمنص نوجما نودام فنص یحرب هحتنلا

 یتعسط هسا نوجاراحنکیا ؛ هناراو راهظا ردق یشدلوا نکم ییلطم

 ۷ شف کیا تیفا ام هنر رز ¢ یالوطندیو و ۰ ردهدافاو دلش

 انس ی و و سا جنس لیدر کوت ها
 حالصا و لاکا هدراعوضوم ضعب یتققح یرب . روسیدیا دلو
 ۰« هدیرگید «٠ مریلا هديا د ناسهدیا لوق هدلاح ینبدلوا شدا

 .لیدم یش ر, چیه « یسهحسق ر ظانم هلا یسهسه رطانم كتعسط

 ۰ ردب رلکلسم مزیلاروتان « ملا هر نهتانا مرد < نت

 .«نوسل وا هسرولوا تا ز ا دف 4: یراداتنا كتکم ییا و

 كنفولع « نوسنلوب هسرونلوب لمکم ردق هن را یرلکدربتک هلوصح"

 ی ندزب ینسح «ارظن هننافرت ینوکو

 : ددهدنچ راخ ناکما كتا قلت یخ رب ءدقوف كنوا 4 رک
 تح زا ی ار ند شو تب ارت تا ی شا تن رووا یک یی ی نی تام ست

 ¢ ماظا 6 كنها ٤ ىس هضم صااصخ 6 یراعدا قلطم نسح 3

 .ٍپ هقشاب نددانع ر .نایاشاب هدنسهلح كرلهوساف ناياص هد تدحو



 ۰ نس رکف

 « تعثص هغ سم تعنص تمیبط -- , یپد نسج هدتعنص- ۰

e a 

 بس. ییدب هبش نسح ی هدنمیبط ۰ نسح هدنعیبط

1 

 3 < كعا قلت یسهدافا تان یتءدص هة تلا یف ۰ ردرلسشم رو ۹

 1 یک تفکر عفاد یناحابتحا و تاضارتعا ولرد سه « هدرظن كليا

 (u ييدلدىا د دوم هنحور كنهلسم <« ینیدلءاب هاتفد طو .رنوروک
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 3 mm را باتش ES ردق هب یدمش افق
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 ردا قشم یندلوا حاضباو فبرعت جاتح هدكهرعت و

 هدنقح كنون ردق هد « حاضرا یو ادا ؟ رده نسح ۱

 ةو قق د « كرهدىا مه ه هفاتم یفونص « یاءلاطم ن لیدی اطعا

 .زروسولو هدنسوشراق یرورض كم"

 ا .روبلوامسقنم هه ییا اهاظ یرلاعدانسح
 وا هدیرلضمب « « قلت یش رب یدام « یشدلوا روح هتعس کا

 . رزوییدبا میدو تیدوجوم رب یصخش « یونعم
 ۱۳۳ رک دسر كالا نت نوجا نوبدام

 .ردلکد یثرب هقشاب ندلاخ ةیاف ر هدتعسط لخاد رک « هدنقوخ

 قاف هدنروصر یهاسال هصخشو هسنج «نسح هروک هنوطالفا
 دوج وم هادب یرلکدتیا قباطت كرلنالوا قبال هریدقو تربح نوت ویو.





 ۱ و ا و فوقو ر نرو مدح س طارش

 دلا هلناقسطت داع هتعنص « هليا ساق هنیریرب یراتمنص فاتخم طرش

 لس ها دنا
 ةداطت هک ب رکف ¢ هرکف كیاشا یسهحلشاپ ندطنارش 2

 ۳ ردشفاوت و
: 

 ته هلرک كناشا هلا ورد 1 AE ر رف ود

۳ 
 ترا ا ا یبع ا راتوب
1 6 RS 

» 
 كم قاره یهصوصخ تانآ و یهدنحا یو ا

 د٤ك
Tw 

 3 یوقو تدش نلیر و هب یصع فل سه هدنحما هموم تازازتها یی



۱ ۱ 1۹ 

 ۱۳ کو ا عناق یهتیدوجوم ا دارا ۰
 یغیدلوا یصخش دوخای «یتدوجوم مدع كقوذ هلساق رب هلو هتشیا

 . راردهدکیا اعدا

4 

 قوح ندا سح ی ید طح < قود بس. ؛ رب هو

 هصاخ و هفام عم ¢ ا ترابع ندهصاخ رب شا فانا

 شماذوا دو وم یا « نمهدیا راکنا هسمک ر چده یو .زددوح وم

 هنسهطش كوص كلا « ىح . یدزامهلوا دوحوم تعنص یدیهسل وا

 رانا رورو هیات زنا نوو یو
 .ردلک شم قلو بیک ر دقال ههسش عیانص نوتو دیر

 ندیرامعم « رلروسدنا حجر یرعش یراضعب « یمسر یزرلسضع)

 لاردا یعومع "یدقال  راروسالشوخ ندتسسوم راندیا ترش

 . ردتفک رب زامهلوا

 فاللا صاخ س ت وظح « هاهحو زمکیدروک هوا

 هد کمه هح تلباق طفف .رددلوتم ندبه لاح كنهبصع
 تیافک یسهحیت تلباق كنهبصع فالا هفامعم . ردلکد یواسم
 نوحا كملس هل لکش ر لد "ةققح تطوظح 1 رد هدکمهم هدیآ

 نوجا یهاد دوخاب راکتعنص یعدسم كرا نرو یتطوظح و هز

 كررح ریدقت سح و . ردطرش نمهمهلسب ریدقت سحر راکتبح
 اشاو تالکشم یيدکح نوجا كمربتک هدوج و یرا و كعدىم ايو

 قهسزالوا كلام هداقتءا رر حضاو قوح زا نوجا طئارش ییدتیا
 هسرولوا حضاو ردق هن « لمکم ردق هنویو . نمهدیا سسأتو لكشف
 . ریلس هل وا هلقلبرغوط ردق وا هدیتمیق كرۆم هلرتا
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۱ N ۷ نطق و نالوا I 

 ااه غا رز ۰6 رویهلور وک هدراتلم نالوا قرتم زا تل ۳
 ردو هناسح > راک راس دم کولا . ردلکد راکلط هدرلنوا ردق 3

 دا هیلع اب روک ما هاد مش
 . روپیدیک كرهدیا یلاوتو

  هنناصقنكنیقرت «هلیئروص كيا كرت ىنرابضراع « یاسا كلوب
 3 ضعب . یدروسدا دلوت ندک عا نامطت یددجح جاتحا نا

 . هکردشما لكشت هلتروص وا یراعاجا قوم كرانیداق هد ام

 . یرلهیرت . روافلوپ یراتلوغشم رب هقشاب ندنرلقوذ « ندنراتلاووت
 رل ناما يرظکدروک هدنراطمحم ماب هتسهفلوب ناصقت
 . بیرع ردتقم ربغ هب هم وشود یدح اراستعا ندنرشاب كحوک كلا

 3 ندشقص ارو بلا هنمأت ی رلعلدب سح هادا ا بیرغ

 ۰ دور « هنابهاو هتهج یراقدامهشارغوا هلنایدج « نوجا كمهلوا
 ۲ شح یلدبت كنادوم ردق هل ره . رلروبشوق هنالدبت یداتم هدلبا

 ۴ یراع ندناماظنو دعاوق ولرد ره ٤ یصخش ینعونتو لدبت هدكقوذ
  كمليبهلوا یثربققح < قوذ . شمهدیالکشت لبلدرپ هدراندیا دع

 | € ددلکد جاتحم هفاشکنا هلتروص ینیع هدراناسنا نوتوب « نوجما

 ۲ یا مدآ و ال ودا نددف ۳ یک وب هداهد < هداکذ مکه تن

 اق هلقمالوا كلام هبهقن اذ رب كاجهلرب هديا قیرفت یغای اف هلبا غاي



 ۱ هدا تأم
۳ ۳ 

 برتر دوخاب هرثوویخوطا لولم ةع هو کا )1
 ,رارونشلوبكلام هضوصخ فمضر نزجما یراقدانوا كلام ههصوصخ
 یءهدنرزوا زوضع هدكنهغامد تاداتعاو تالاغتشا هقشاب ندنوب
 رب اد اکوب رشب غامد خم رات « زیماعوط رود ندتقد رظن ینریثات
 یرلاغوغهقشع تادا هلباهدیدج تادا .ردلامالام هلرلهدهاشم قوح

 رلهسمیک ماطر كلام هصوصخمقوذهد هدنسکیاره .ردلنلدرب كلوب

 هدعقوم مولوک كا نوجا هسفادم ینرارظن ٌهطقن یدنک هکروشاوب

 مظنت هدر, یرلکج هوا هلا یراهقیقح تیمیق یراث ۲ .یدراروبلاق

 رلناصع وب نوتوب طف .یدراروس وا هبا لوصا یرلکلبا سرو

 . نا شههدنآ ارحا نت ر هدنرزوا قود

 ريغ وب اغاد ەر ولوا هناراکتعنص 6 ییطنم " ةققح « ددج

 تاشقانمو تالداحم هکربلک نامز رب هلیوا . ربلک بلاغ هناضرعت یتطنم

 « هبهملشالک | راث | یی هلبا دانعاو هظحالم . ردنا سک هزاوم
 « هدكنهسرت هد-نصوصخ قوذ کكعد . ریئالشاب ههلدبا سح "

 یلوح و عونت كقوذ هکكمد . ردشمراو یربثأت هدكنهلطاب تاداقتعا
 یا درس مر 4 كد ا هدکعا تأن ندیابشاوب

 . شا یرغوط تایرظل
۳ 

 8 زروسدا یداصت هداد وم هدم ناب ق هاشم کو بسا اروم

 انعم يو تبغ هز ادسا تالومو تالدبت دناع هادوم نووب "

 یهدهنس يلوا یقدشلآ هعفد رب هموتتسوق رب طقف « روش ورک

 . زروبالشاب هبهلوپ ببرع یموتسوف



 ۳م

 ین

 . رولوا شلوا ابه تایرظن زمکیدتیا حاضیاو عیسوت ردق هبیدمش

 . یراضعب .رلردهدقفل وب مورح ند و یرافوح ر هدلاح یرلقدالک |

 U ا ینیست كنوب

 ردتبروح یساحاوانفا كميادبتمکح نوتوب تهجانفهدايزكا دوخا
 كما لاخ دا هنلخاد هسق تصطق یدش رب لوحتم ی « نولتم

 طبر یمهفداصت یک ایر تا یلت كنیراضعب نوت ردیف

 1 ي
 ا ا زازتها زمکیدتبا داسا مر . ردلکد هلیوب هلم

 ِ kL لراس و هلا هدهاشم هطساو الب « اف هد مه « تادا

 فلاش كقاوذا « ردههداح رر هدرانوب مادام . ردسسّوم هننرزوا

 ۰ مهشلاح هحاضیاو قفد یتسهلسم لو

  هنداح نالوا بلاح یقد رظن هدایز كلا س. یاسا كرترب

 ر اق رر ع ا نم كاس ایا
 | .ردهدەجرد ر تقدنایاش تافلاحت که دص وصخ وب ء ردىتفک یسهمانوا

 ردق هنس ینشاح هعا كا هراس یرلکذس رلهسمک روبوا ضعإ

 1 ردق هنناعرفو لیصاف نايب هنلوا سح وا لا کا راک روا شب

 ۲ هلبب ی راطون هباشم ریغ هدایز كا هدیرلقوچ رب هدلاح یراقدالک |

 3 . رردهدکعا ددرت هدنصوصخ اكا قیرفت ندنربرب

 هک دددوجوم لوح هجرد رب ها هدنسرا رلهطق تاه وب

 ۳۳7 اس وقر توت کد ترسخ ید ام
 < كمروک یرابش شعب رلهسمک ضعب هک كعد < روس رک ار



 1 ردە فود

 --ءادوم س. یبابسا كرانوب س. یسهیلوحت تیلباق « یعونت كقوذ
 ؟ رده قوذ

۱ 

 ناعم « ییدب ظح کا اس یسلوف تیلباق « یعرن كفر |
 تازازتها كنهبسع فابلا داع هبهعماس هليا هرصاب هدناخاد طئارش

 ههیصع زک ار قالوق هلیا زوک « هسیا هجیت رب دناع هنسهص وصخ
 ل ارات كیاکرج ۰ تیاوصا ۸ تللاوا ۶ تطرطت« فتا

 یسهمافلوب یش رب چیه یسنو یفک هدییدبظح هحیتنلاب هسیا رومأم
 نبع كراناسنا ندشبا یاوصا نبع « نانلوب هدنسوشراق رظانم ىع

 . یدردیا اضتقا یسلوا دی هات
 یسیرضوط انهد « هبمومع راکفا هللا هقطنم ۀحشا وب هکویلاخ

 لايم هعونت هداسند . ردهدعقوم رب دض هناباط ناباط عیاقوو تانداحآ]

 RG ست ی یک یا

 روهشم كا « ردرامکح ید كيس ابا تو واهیراق یش و ْ

 ۶ واووبهفلوب كلام هرظن, طاق یش هدنفح تمص یا ی ل راد ٩
 رب وب راد هنفجهبهقلو هدنفالخ زآ سس كن | لسن هلس راهسنلوب زز

 هب لوحتم اهد ندادوم هداسد . رو هم هديا لنکیشت یوق نامض

 ندسیدب قوذ رب ندیانیعت هدنرزوا رلهسلا وب هکوبلاخ ؟ رددوجوم
 ندنفرطیرارکید رثا رب نایدیاحدم ندنفرط یراضعب ؟ ردن هقشاب
 ارکوص یا چاق ر ادوم ر نلیدا شتسرپ هدایز كا . رونلیدیا مذ

 . روسلوا مولوک





 ردمدنج زاخناکما یا فداصتاکوا هدرب ربهقشاب « هدحراع 6 روا
 یزغاناحبه ًاجراخ « هلتسماکوب .ردصنم كنناحیه كنوا بادها وا

 رارکت یطرطع « یلاکشا « یاولا نا اک نوا « لو

 دلوتم ندنتازازتها كنهب رصبفالا طقق . ردهدكمنا باتش هلاصحتسا

 زوک . ردیرورض كملنا هوالع رادکنهآ تاوصا "هلسلس رب « کوب

 ةجرد « هسسحو رثأت نالوا سح هبیرغوط ندیرغوط هلیسهطساو
 هدنامز ینبع قرهلوا ندنباحما یصوصخ لکشت كرشپ غامد « هدهلات

 تسهاكنو . روسدیا تقافر تاسو تارات قاط رب نلک هلوصحب
 ندنو .دوسدیا دياز هدنسهحش یسهغامد تافاشکنا لر یددعو

 تاکلم « نرتک ج هجرد ر < فلاح رب دا رار ت

 قفاوت نلسهلوا سح ق | هدنسهرا هراس تاکلم هلبا هناراکتعنص

 نوجما ثو . روسدا روهظ رتکتوع ونت ر دلوتم ندقفاوتمدع ايو

 كنوب هکراردکلام هبهدافا تمیقرب هلیوا یرامعم « یئارتلکه « مسد

 ۸ زاید نک كما نبعآ یردودح

 یهدنسهرا هسف میانص فلتخ کروسلشالک | ندناعلاطم وش

 رانوا امغر هنفلاخت و ع ونت كنبرالوصا . رومهایدیا نیست قلطم دودج

 یراتینع ٌهطقن رلنوا اریز « راروسدبا زوایت ییدودح كنیراربرپ

 طوب رع هلناسنا یی « هلکرتشم رک رب هلیرابتعا یرلاوصو ُهطق
 زا هدشره ندیا تاعبنا ندنوا یتیشوشم كزک م ویو « راروینلوپ
 زويا هان وا
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 تاوصاهاس الوط یتماشم كن هساض تازازتها ها هسوص تازارتها

 .ردنکع كماناس ینتماشم كاجو تاساستحا لكشتم ندناولاو

 ۱ هلدوجو لصان صقر « هدیسوم نالوا تابع ندنناکرح كتاوصا
 ۰ هونت یتاکرح « هسرویدیا میونن یتاعرح كننازاشاو عاضوا

 «راطون .ریلبب هلند ردیصفر كنا وصا «یتبسوم ندتهجوب .ردروبج
 سانش سوم « هسیا ه ناولا نوجا ماسر « رلشاط نوجا یرامعم

 . ردهدام ماخ ررب هلبوا هدنوجما

 كناولا « كطوطخ « كلاکشا راتعنص ندا باطخ هبهرصاپ

 رویا قلعت هناسسح نلک هلوصح هدنرزوا زوک هلجازتما

  یسهساسا تاع داراتعنصوباریز « ردیماسا تاحازتما وب زسههش

 ۱۳ ۱ ارم ر ندیارارف ند « ندکنهآ ندسانف « ردزلتپ
 2 رضاشار لوک هدوحو تاموظام مسزو < ماسر ر « رامعم

 3 6 ید ناش قسوم ر نەم وشود اتمام فن تا راهدرب

 تو نانا ارح هراس وب . ردد قبال هتل ناکتسنیم
 ۰ وشراق هراتطوظح دلوتم ندنتیّود كناشا هییرغوط ندیغوط
 3 یحور كراکتعنص هدیسحنکیا . ردبسهصوصخ تساسح كز وك

 | ی هاسهطساو یرهاظت دارثأاتو ساستحا ناک هلوصح هدنرزوا

 . ردسکلم كملب هرو تقالطو حوضو رب هایرهاظ

 كنسهعمسهیصع فابلا ندنفرط تعیبط هکردقولخمرب هلبوا ماسر

 ظوظح هبرلزوک زکلاپ . ردیکلام كزابتما رب دلوتم ندنجییت "لطف
 ا قوذ ر هلیوا ندنجازتما كناولا ء كطوطخ ء كلاکشا وا . رولوا



 ی ینیرعت وب 1

۰ 

 هلرمش س در اشم < رلتپمانم کو رسما فلت سین علان
 قوج زا « ییدتیا عیسوت ردق هنایسح نوتوب انتتسا الب « یسهحاس

 هلضف «ردعساو تباغ هلتهج ینیدنلوب یلتلباق ههدافا یراکفا نوتوب

 قوچ زا هلیرابتعا یلکشت صوصخ لکش كتيرشب "هلی « قرەلوا
 لاج رب هدرظن ۰ رلببهوط یر هدالراتعنص رکید « هدسابقم رپ

 « ناولا « طوطخ لرهدیا ریوصت یرظانم « ییاشا هلیتروص یعاشاپ

 كنهمفاق هقشاب ندقدل وا كلام هنتىلباق كما عیدوت یتایسح هلاکشا

 هدافا هلیراتعا یکنهآ < ییسلست « ینانا كراهک ء یددشتو عونت
 توق ر ندیا دیذلت یخاص زکلاب « یراع ندسح « ندرکف نلیدیا

 . روشو كلام هد«هبقسوم

 < كراهموظنم ؟ یسانو برت كلبصافو ماسقا هقشاب ندنوب

 < یعوضنو ح وضو ات ی هدهلح ؛ قتلور « نا كل رلهدافا

 بانطخ هبهرصاب قح | هدنغامد كعماس هدلب رابتعا یداضت تحاول
 دلو ینسهعوم ته هدایای ریلی هلیدبا هدافا هلراتعنص ندا

 . ردیا

 یرلکدربتک هنازازتها كنفاوق « كناوصا یوقو ذوفن كانقسوم

 لاح هدرلنوب . ردهدکمعا تأاشن ندنقفاوت هلبا هیعمس هيصع فالا

 هيدر اسس سیف عیانص هلراتیصوصخ بیرغ یکیدرتسوک كنف رضاح
 یقسسوم هدنسهاس كدادعا ندا لکشت یراطوت ۰ ردط وب رم

 بنز و
SAناو یا یو  



 <« ردسهدافا كنسهبحور لاوحا هارن تمنص هکمادام
 تاج شاخ E ردعسط تیاف قروب نلک هلوصح هدنعنص

 چ وو روا وج و کورس رک وراق هناسنا كاست
 رونق هدهلات 22 مد تعص نوکو « نسح ۰ ردهدکمهلبا راهظا

 لئاضف «یفاصواوعیابط یماد الو یضراع كناسنا ,ناسنا هیاغو دصقم
 ۲ نداساندیاداعصا هتقوف كراتعنص رکید یاشاع «ینامور .ردیاطخو
 3 0 . ردو هدیرب

 ۲ كلاکشا«تط وطخ هننراساسا كیهحور تاظوظحمو تاناحهوت

  یراهسوکعم و هطوسم تاسانم دارادکلوکو اض یتاجازتما كناولا

 ۱ ابو تاظوظح عونوب نالوا زوک یظح تلآ .ردلماهوالع
 كراتعنص نلشد یرامعم « یشارتلکه < « مسر یسک اردا رغ "یرحم

 ۱ ۰ . روسلوا ثعاب هدلوت

 ا نکا یهو رفت مس دلا وا
 ِ اکشایو یقاعت كناکرحو عاضوا «كناوصا < كظافلا عبات رکنهآ

 ر, نلیدیا رابهظا اجراخ هلسسهطساو یحازتما كناولا « كطوطخ
 . ردنکع كعد ردیسهدافا كناحه

 یه« یتمق كتعنص را رب هتسیا یرشوط فیرعت و رک |

 ۱ 1 ا هدافل كلام نالوا یس اغ ا٥( نرسلوا هسرولوا

 ندیا لیکشت یتسهلاعو هساساتدحو كنواوبو « ریلی هلیلوا هلتوق
 كرهدیا افتک | هلردقوب كليدمش ۰ رولبب هديا جارختسا ینسهجش



 نوو قلعتم هرلن و و 6 یتطوظح < یرورس شا شنل اپ

 « سی ء بارطضا هسيا هدنالح یکع و . ربا دلوت یقاسحت
 ناحیه رب رورسم ايو وا اب هدهدلاح چ رلیا دو وقروق

 اجرا هلناراشاو عاضوا ماطرب < هدانا كناحهوو ؛ رددوجوم

 . ردراو یسهصاخ قعلوا هاراو راهظا |

 هدریدقت کیدلدیا هارا هلبا هنوزوم عاضواو تاکرح « ناحبهوب

 رادکنها ظافلا « یتسوم هدریدق ینیدنلوا هدافا هلبا تامغت ءصقر

 . ربلک هدوحو رعش هدر دقت ییدلدیا راهطا هللا

 قوح رب . ردقولخم رب راشای هلتح لباقت ء ناسنا ندفرط رکید و
 هدكنیرازکید یک شع یاظوظح و بئاصم یدنک هدلاوحا

 ندو .رولوا سوم هدوا ء طرظح بدوا
 یرلنود یک ینیدلوا كلام هنتلباق داجا یهلخ تانداح وا هقشاب
 كلوب . راد داهظا هلبا ناولا دیدش 3 اهد ندهمقشح تانداح

 هنناحبح طئاسو ارز . ردقحا هانگوا كوا سم هاب 6
 هلارتشا « هلرلهطبار یتص قوح زا اکواو « نایاشای هدنفارطا زکلاپ

 كني راسنحم نانلوب طوبمهلیایعاّجا عقوم تهیاشم ء«هلتعفنموراکفا
 لاوحا هجرلکسب کیدتبا داجشا كنس دلرلرعاش ۾ کد ید دز
 . ردشجا فعاضتو دیبا هدهلبا تادوجومو"

 تیاخ ندنرظن ٌهطقن تمنص یتحوب نالوا وشراق هناشنا كناسا
 هدنتس هبناسنا تافاشکناو تاقرت یتلاعف كنو ؛ ردتسها راو
 تعنص نامز ینیدلوا لصاو هفراعت هطق ‹« سحو . روسدیا دیازآ

 هلماع «کی ؛یدتا رسضتو لیدب یتسهام «یفاصوا هلساع كنهعادتبا

 . یدلک هدوحو تعنص هدهجردر كيكو اهد ءو 1



 رف وش ا زکلاب « ردسللد كو یرالکه لومعم ِ

 «ودیادنلقت یلاکشا عودوم ندنفرط تعط یشارتلکبه هکءرددوجوم

  .زابا روهظ ندنرکف كرامعم یلاکشاو طوطخ كتهیرامعم هک ولا

۲ 

  ندنامولممنایرتسوک ردقهاروش --. سومو فیرعت كنعنص
 1 <« یم.شدر < لکد یسهیهز كسدم < تعنص هلهحو یییدلوا ناتسم

 ۱ < دتبابطع یرارظن بیک نادا بیج «لکد یی ت
 ۳ را اراعا نیت ییدشا داهطا رانا ےک یصخش
 ۲ یتیناسناوا هليرابتعا ساسا دا هیاضعالافئاظو لع .روبالشاپ ءیهاظت
 ۳ ۰ یسساسا و زا فصو كانا . رددناع هرصاتع ندا لکصت
 ۲ ۰ ردهغامد تیلاعف رب ریذپان عاطقنا ندیا قلعت هرانآو لاعفا عون رم

  هیدام تاجاستحا ین « نسح "یرح یمظان « یسهاغ كتيلاصف وب
 1 . ردیتیفک یتیکست و نیمطت كنسهونم و

 ۲ هلبا هاف هدناتسنا هضاخ وب نالوا لرتشم نوجما تاناوح نوتوب

 ۰ .  . ردترابع ندنکلمرپ مساو تیاف ندیآ قفوت هنیربرب یطئاسو
  لیپست و نیمات ینابح تیروبح ندیا نیمطت یهینابج تاجابتحا

 | ینو هجناک هنسهغامدو هیونعم تاجایتحا «یدنبا دیلوت یتعانص ندیا
 ۲ میانص « هليب لوا ندندلوت كرلركف « لوا كا نوجما نیمأت و نیمطت

 ۰ مدقت هجرارصع هیهبرکف تابح هیسح تابح . یدنیا باتش هیهسیفت
 1 .. ردشما

 ۱ ِه 
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 . ینمأت و نیمطت انا ابو "الاح ؛ كن و هیقبقح تاجایتحا وب
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 هلتققح هدایز LS هاش نا نونو نر طرف

 هحراب هحراپ ندرش یاکذ .ردهدتلاق و تىھام ۳ كح هل هشاغوا ۱

 وشراق ههتیط رظانم « یسهنیآ رب لمکم كا كناشا « عادباوب ناپوق
 تلباق راح هدایز كا كناسسحم ییدنیا ذخا كناسنا نلک هیوشراف

 ندنوا « یرلضعب : رد دوجوم نایرج ییا هدنحرات .ردمجرتم رب

 ماتدلقم رب هبیرغوط ندبرغوط « كرهدیا فذخ یناسنا <« یرعاش
 قرهقاب هتوق و ذوفت دناع هیهدافا هدیراضمپ « رلیدتا بلاط ینسهلوا

 هلوبوب كا .رابدهلبا قلت و دع ینواعم رب كريرحو ملکت ناسل ینوا و
 یتسهصاخ ییا كمسر و «راتدیا تمواقم هدهرکف یبا و راماشر

 هلتققح "یرح سر نوکوب .ردرانایبههلیا لاخدا هنلخاد تدحو رب

 ,یققح هدر یه « هدش یه هموم راکفا هد رضاح لاح . ردلوغشم

 . رویپدیا يرح
 هود هم رک هنلاحا تمانص ره زخ الو کیا لکو اتلس ر اتا ی رایت

 تعنص را رب ناسنا كلبا ندیا لامعا یتسهبلک كليا « یتساوو كليا

 هاعیادب تنکح رد ونشود كي وا < یدهعوشود یهمرتک هدوجو

 ۶ ندی ولت اطا دیک نب کماطام یدال نالا داش
 لزوک كا: نلک قفاوم ءدایز لا هشور هرانوب « یدکع ندلاکشا
 .یدناکمالاعدع یسهمزیو هلعبت هتعنض یرطف سح كناسنا یزرط

 راحیجرت وب قرهلوا ییبط هدینابم نانلوا صیصخت و رضح هراہلا
 فاطم ران :اس زاوا بسا« نادبعم نینط اد یدرتسوک یر ایدنک ادا

 ندرلانن صوصخ هیهیداع صاخشا نوجما كمرتسوک یلافا و تمظع

 . یدروسدبا اضتقا قلرا هللراتعا نیز زرط « تیولع « تعسو

 . یدسا روهط هرامعم زورط فاتح ندنو و .یدلوا مشر رپ وب



 ندا .تامولعم ی

 ۱۳۱ ةو لوا دلا ددشرا ندنیانص نوبيا نالطخ جد رصاب
 ۱ 2 همادتا هعفادت تالا . ردشا رتلکه < نلس هزتسوک هلسهثلث داعيا

 . .ردیرامشر كانشارتلکیه هلیرابتعا كامرتسوک یلاکشا په هنیزت داوم

 ۳ نو و < راروناوآ :تقارط ہلکا راناسنا یلدا ۰ نایاب زدالهواغم
  یسلخادم كدبلق راروییراقح هلعف ندهوق هدنروص رب یهو
  یلاکشا كراناسنا « كناناومح « كناتان هلیرثأت هلدلقتو . ردهزخ الاب
 . داتعا تالاصحتسا و نالوا لش كب ادتبا . یدلدیا لاصحتسا

 )دنا لمکتا شاداب شاو دچک دتا: لکی تالاا هک تیا لاد
 هریطاسا یراضعب « رلیدتبا راهطا هما یتققح رار ضعإ

  هدوجحو رالکه هدعدق رود كرهوشود ی نسح « لک تشاد

 | یئارتلکیه کنوکوب هلیرابتعا ینایرغوط كدیلقت هقیقلایف . رایدربتک
 . تعسو 6 عیابط هدافا طقف « ردلکد لداسعم هن رالکه ناتو کارا

 9 . ردحجص هرلنوا هلراتعا تایونعم

 | .ودتیفکر ب جوک لیخقلوب ۍتشنمو ادم كلوب ..: هجنلک همسر
 ك رشب هدوانامز وا اهد لامعا زرط كداوم ضعب خم راتلالبق زکلا

 . یثحو ضمب . ردهدکعا تابلا ینتباوتفم هبانض نوسف « هناولا عونت

 . « یراحاص « یراشید « قمایو « یرامزبح یبرازوب كماوقا

  «دوییدیاتابثا یتیداع هبیسط قوس كقوذوب یراتا نیولت ییرلیرد

 طوب نهكمسر طقف ؟ریلس هلند ردنکسا ردق یثارتلکه هدمسر یتح

 3 هام ولعم و فوقو ردق وا یرللوصا « شوشم ردق وا دعاوق ینیدلوا

 یسک رلهنس قوج كپ نوجما ییرهظم هیدن لماکترب هک ردجاتحم
 نولم مسر هدنرود ر رک كا ء قرتم لا كناتسلاوت . .ردیرورض-

 9 . یدلکد یش رب هقشاب ندشارتلکح



۳ ۵ 

 .هتهازنو تقر كتلاصا ٠ شمشلا هیهماشاب هدنلخاد طح رب ىح

 :فنص وب تاسدا هک اشو . یدریلیهدیا تیافک هتسج رب قاتشم
 یدهتسیا كما باطخ هءومع «یدشالقازوا ندکغا باطخ هصوصخ

 :« یدلوا روج هتکرح قیفوت هنناسح هلقوذ كنمرلئراف یی وب
 هتشيا . یدیا هققح تابح هدتعاص « تابح « تمص مزال هرات و

 ۰. یدشکد هلسام هدرانکلع ندمن اعام تاح رنا كجانتحا وب

 .نوتوب « یرشب هلبماع نوک وب . یدتیا بیقعت ینایرج ینع هدنامور
 هدناح هللاعفا "هلساس كصاخیشا .زروس ولو كلام هرانآ لماش هتعج

 . روسلیرتسوک ییابطو فاصوا یک ینیداوا
 .هبدوح و مک شب دل وتم ندنناناحبه ضع كحور ٤ رب

 .یتاکرحیطب دوخای عیرس .یدالشاب هلسیلادجو ربغ ربثأت كنجابتحا
 .لغاشم .یدرک هنلاح تعنص رب هلسیالوط هفاقو كنها ندیا مظنت

 .تاح یتح هداصح « هند « هبرح. . یدلوا ردتقم ههدافا یهنابح

 .یدلدیاداحما راصقر داع هناکرح:نرتسوک یک اوک تاکرح «ینابوج

 . یدلآ یتلاح اشاع رب یک یوا هدرلاربوا وب تیاپن
 :ردشلک هلوصح هدنلخاد یامسچ وات رب یل.صقر هدقسنوم

 دلوتم ندیدح « ندقشع « ندنداعس ؛ ندیا رضا یمشر كلبا كوا

 قالوق .یدتیا عونت « یدلوا رادهرم هليا كنهآ و هفاق وب .ردادص
 تاناحبه . یدهلا تع هشاوق یاحازتما كرادروفا_هلبسهطساو

 هدریدقن ییدلدیا هدهاشم تاسانم یهدنسهرا تاوصا هلبا هبحور
 یسهدافا كسح رب ناعم « هناکی . روسدیا عسوت یدودح كننقسوم 1

 فلتحم یجور نوک هنر كنسفرش كلبا دودح « قسکی « نالوا

 . یدلوا مق رلیدولهم سه 6 عونتم نل هر ندناحیفص



 e وا تازا ۳ ۳

 2 یه و . یدروسدنا هداقا یخ كمومت « رونو لماح

 . تصنض ر لم ىن « ییصخیش رغ هلیراستعا قمالوا دناع هاش

 . یدکی د

 . نوجماكمریو حوضو هیانعم دوخای تعنصرب یکی ارکوص ندرلنوب

 ینیدلوا ه تكنسيدنک تعنص .. یدسا دلوت یلکش رب یی كتعنص

 هژرانامز هلوص ۰ ىدا رغ ندهمدقتمتعنص روس واو . یدالک آ

 دیار یک ها رسم :تضید هدتعنص و نالوا كعد ینعنص

 و . روشلو هدتهام ر كجهدبا راکنا هان یتعنص یتح « رویدیا

 دک ءرکشتم هنر یتعنص یهو <فاض رلنامر نادا هل ر وص

 ملست دات هنتعنص كنناحبه « روسلوا معاق تعنص ر رادربخ

 ندلالحیمضا «روسدیا بانتجا ندکعوروک یکردیا سفن وتیدوج وم

 دولل لکشر, یونعنع قراشوق هلالحمضا

 . هلتقشح نوجا كملرد راركت « یدهمهتسا كلوا رعش طقف

 ۳ یالرا بقامتم یتررادود لالحمضا . یادتنا تیافکءاکوا كما سام
 ۲ فا شکنا كالح رکف هسقن راعشا یصخش . یدلوا كلام ءراش
 ا یو ناسا رم ید یوا عباس طق < یبعوط

 ۱ ج تمفنم یدالشاب هایرحت ءدنحور مطقنبال نامز یتیدالشا
 . < نایدیا یقلت ین لف ایوک یدقج هنقوف كنهاراکتعنص تمفنم
 ۱۳ ی رلتوا «ندیا قیرفت ندهبناسح تانداح یهفالخاو هبحور تانداح

  لخاد هدهرعش ٌهحاس ینایرظن كنویحور نهروک یک ناع هلی ماعر
 و هلکش ررب درج «زسناح یتاعادبا كنوا شاواب شاواب ؛ یدلوا

 . یدهایا

 6 شمله او ؟ ىدەمەديا ماود نامز قوح هحور هغلاسموب



 ۳۳ هيدا ا 4

 وشداقلال نیایش كرلہلا نک اس اس نکریتالتوا یرانویوق هدنرانک
 یشرب هقشاب ندرسش هیبهذم بعدا یرلکدتیا بلط یراتنواعم
 هدافا هلن وف و دوش ردقوا فوخ سح هلبا دنما سح نانو . یدلکد

 « كرتشمون هدننسن یسمالوا طاح هلتفلک « یرانتخا هک «یدراروسدیا

 < قلق 4 هدرانو ۰ یدزونرآ هیدوف ات هدرارمش تیام هموق

 كناحصه ندا ماهلا یرعش ینوق كرلتو . یدراو تریغو یعس هد

 ییابطو یاصوا كناسح رامشاوب . یدیا هدنرلهعا دلوت ندنتسیمص
 یراقدئ وا هدافا هدلاح یراقدلوا یونعم هدهقلطم تروص هایراتعا
 هرارعش عونوب « لاکشاوب . رلیدیا یدام ایک هلیراتعا لاکشا

 ندفیصوتو فیرعت « ندیا قلعت هیهیوج تائداح ندیا قفاوت هلیماع
 ابو هناهاوخ ريخ تدارا ْماط رب رلنو طقف . یدروسدیا لکشت

 رر فصوو فیرعت هیراتعا كلدا قلت ییارهاظت كنناهاوخدب

 < لوک « رر نوجما راایرآ ۰ یدروسلوا بلقنم هحوربزو هدنز ٌهعجاف

 قلراک ادفیتح 1 <« طولو < ج «قفش «راک زور رن وک افق

 ندر وناق دق ولرد یھ « لاعف « كلام ههدارا ىع « دوعم رر اعد

 كمهمریدنلتدح «كمریدنلتدح « كسکوب قوح هلتبسن هناسنا «هدازآ

 یرلکلییا نوتوب کوا « ردیا دیده هلراقلاف نوتوب یوا هلیتروص
 . یدروشلوا یقات قولحم ررب رلیا نامت

 هک« یدتا دلو تافارخو ربطاسا ماطر ندرلند رشب روصموت

 هواستاعجافو . یدتبا بسک تملظ هلنامز رو یرلانعم كرانوب
 یتساسا فصو هلسن ندلسن هلا لدنت ههنانامرهق تایاکح شاواپشاواب

 . یدهلیا دىلو" ی رانامز كوبوب كلا كنهعدق هنمزا «ربضت

 یتفاصواو میاط كموق یعسط هموق "هکرتشم تالاصحتساوب
۳ 



۷ 

 ؟ رد هن تعض

 فیرعت كتعنص -- ۰ یسهیصرا تافاعکنا كتر ص ندهسیقن عوانص

 ۰ زلتماشم یه را هفاتع سوشا مانص جو یسدم وم

 کو e E 4 ی تافاعگ ا كر رك مذ د سقم عیانص

 یراکواو لاععا 1 ٤ روسلک هاسد راز N OS هلهحو

 هک بط ردقوا یدورض ردقوا نوا ناسنا وا .روسولو هدننورد

 . رورو ناسا N E رو دیا ناھا یماظتا كن راکفا

 یدلوا رک 6 رلفقا لومعم ندننشاط قماح ی الات

 لاکشا عیدوت هرلنوبو « لامعا زرط یرانوب ناسنا هل هدنامز رب

 .یبدتا یهاظت هطسا هاب و .یدروسولو كالام هتعنصر ندنرظن هطش

  هتنراهمفادت هفظو كراقا ءرلتیزو راسوس قرهلوا هطساو الب هدلاح

 . یدرومدیا یعاظت 1 راد نەما هوالع راشرب

 تالآ نالو ناف کون . یدیسانشآ ردق مسد هدیتبسوم كرشب
 ماطر هدنفح رانو هحنلک هرعش هلا صقر ..دیللد كنون تاوداو "

 وب هدماوتا یشحو نوکوب هفامعم « زریلیهلو هدنانیمم و تاضرف

 ك مسر 4 وبلاح روس ولو هدهحرد فلت تعنص لکش کیا

 . ردهدکلروک هدلاح ر دودحم یادتا

 E هرعش نالو یلوصح تنعسط و یرطف دادعتسا ر

 ۱ كرلباح رلن ابوح لایرا . زروسدیا فداصت هدنسبدابم كە رات

3 

 Pr ی و دا یا

 ۱ وا تل نخ قو تاوان سد

 a و ی
 اا ۳ ۳



 ی نا ۵

 زمعیدتا سح هدنفح ا « رله وق «نوسل وا تراک ھه

 . رد رم مدع

 اشاعو هعلاطم ۽ قوذو . ردیلاع باز ییلدن طح هدهلک رب «

 هباخ كنالماک نالوا نکع ات اشا ةا را ريتا

 یاناحه ندا لاصا هس هصش نلیدیا قلت هرز وا قلوا یدودح

 كنهعغامد تلاءعف لصحتم ندنعوننو تمیو ه رادکنها تارا و

 هحنلک هنو ریدقت سح « . رددلوتم ندنظاضا كنهصع تیلاعف

 یتبصخش هدرا «ندننسخ كتلمکم رب نالوا لابخ يا نوجا مز

 ندیا لصح هلبسب,الوط شک كنا ءاراکتعنص ندیا یاکمنا

 هسیا رادکنهآ « عونتم «عساو تازلا و ردق هب .رلیا دلوت قدیر

 كلیدمش . ردلمکمو ما ییدپ ظ- یرلکدربتک هلوصح هدردق وا
 یرلثشاهد هلا قوذ « ردیا تیافک تامولعم ردقو هدنفح یییدب ظح

 : ریکجهدیا متر نا لو ۱ یصقاخ نوا



 رد هک ام ۰ ی را و هدنجراخ

 ِ ا ا نوح
 كنهققح تاثداح .ردمهم تباف ندرظن ةطَقأر یباسا هعلاطمو

 ام را آكرانو هلا تاسسحندیا 9 و كن هقشح داوم

 . یتمها و كما هسیاقم هاب اسف یهداننا ییدلو هدنلخاد

 ۲ رب روآ |ا هدایز كلا « زیکنا ترفن هدایز كا . ردمفاک نوجا حاضبا

 و یو قوی ر دز یو الجاد هو یاب ف

 هلوصح كناشا ردو تربح نک هلوصح هدنسوشراق كتعنص

 . رولوا مق هنیرب هليا هلازا یسح کجهریتک

 دیش یک یيدلدا نط « ندیا بلح یزمتقد رظن مزب هدنققح

 ۲ تعنض ورد هلدلقم يانا اف راک ص هتمنص را لکد

 رده ز راک

 3 هر كايا رکید یتح el ردو وا ا كتصخش

 سورس رثا رب یلام هلرلاعخ < هارلناصقت ًاضعب .ریلیب لوا مشق ًاضعب

 ۱-۳ هارو این ےک راک یا هسوصخ تبار
 دخ را ر .ردیا قوش هرا رب نالوا كلام هسر « هتحج نوجا

 N ر هدز فاز باهد < ا وشد كنب را ص

 او وام ةققح « ردکعد رادقا مدع تبوح هدتعنص . ردهدنلاح

 ۰ ردیا هدافا هلا ناولا ییدربتک هلوصح هدنسهاخ یتاحبه راکتعنص

 هدندزن نیفقاو نوسلوا هسرولوا بیرغ ردق هل تیصخیش متاخ وب

 . كلازوک يهدنساسا « یلایم رب رکید كنوب ۰. ردتب نم رب هصوت نایاش



 طئارش نایدی را رد ال ا ولو . ردیا لو ۱

 هه اذ قوذ هبس» ال قوذ ء هماش قوذ رلود ..رماک هلوصح هدنلخاد

E۱ . رد رو رض یا آ هد رف  

 كقوذ كيهماش « كنهسمال ‹ كنهش اذ یمهحدشاب ندراقرف و

 لبو  هراکفاو باس رلود ا .رد یس هلون رص هنیرایدنک

 یرطحم كهماس تارات ناو هدنهام ر هقشاب هروب

 . رد هلمنر وص

 رب یهو . هبیرغوط ندیضوط هرصاب هليا هعهاس سکملاب

 و .ردطو غ رک ایه ریال دا فاو تا ره

 : و رصاپ هلا هعماس 3 رده ال وط هص وصخ صااصخ

 كننابتکم « یواعم ۰ هلسهطساو "ناسل و ىزا « كننافاشکنا ۰

 كناسنا یصئاصخ و وضع ییا و ردق هه .ردشلوا یمه رخ

 هرانوا هدهسراشغا رصح هننافاشکینا نوو كی غامد تیلاعف

 ااا .ردراکنا لیا غ دید روب لاو کف ضف سا
 6 هد رص اپ هلا هعماس یرارکف تاح « تدحو 1 عون < سات

 را دلو هدنروصر ى: نا

 هرخالاب رلنو ندا دلوت هدزرط رب یادجو ربغ « ی اردا ربغ

 یدعاوق ا راکتعتض : .تیالایصصتسا یو لاقتنا هلا رکف

 صد ندا وشل كس ادا سس و 3۷ یو هسرلر ور رب ا

 «رلا یه ییدنلو كرلوع و . زاودم هتل اعف كلل هصاخ ندا

 نه نورا ر لر مزاز دنده رو یی 0
 هدتسن هجرد رب لمکم كلا زمکیدلمهدیا روصت « هدرا لخاد « یرب

 و زولوا لمکم ردق وا هدرا سرو هدجارفا رب زادکنها لا



 ۲ راک i هدیرژوا هیت و

 ۰ نوسلوا هسروآوا یقطنم ردو هب را (:تطخ رب نهمرشک

 . مەديا داقتعا دیلوت

 تیا < ماو فک د ء فک اه
 7 0 شهدا ناھا هدهسیفآ میاذص ندا

 هد یمسق ر كقالخا « یتمنص هدسهحیش تاظحالموب هفام عم

 E Eas ییا E نیسامل و هدر وصآ بسا لورق

 : نوف رب هر كم هلی وس مز < ردشعا ذاحا هناقو ساسا

  كنمعا باخ یی وم هح و هے س رپ دیا ه والع نسحو رج نوس ۱

 3 02 ر e دو ۰ ارد و و اهھذ

 يرزوا هدصع تاساسح 1 ٤ ریلس هل وا ق هده ر عش اعر هنس دو

 ایز ندرت e كلبا روا یدک الاخ و €

 او ز واصت اا رب هدنک وا هل ظن هلبا ریا رب

۸ 

 1 < عمس + > یک تاظوظح نونوب « هجا بس. رص زمر

 :هبغام د تسلاعف هدر وص و ی آ لا ی زازتها لب هبصع فابلارصا



a e ۱۱  

 ه لد طس فاتح يار ندا یناصتا لب فن

 اا نهمهدیآ "نامت ییھذ ظح و یسهعا هوالع هدیهد طح

 رفا یسهعا تىطوظح دوت هدایز اهد

 لکه رب .زرلسهوروب یاعلاطم و هدهدنقح یشارتلکىه « صقر

 لکا دات هنسانوا زمقح مات ا تاعا | ا نت
 فط هدصقر ردا اطا یتسهفطو همسر تسوک هدب روس لمف ما
 شما نیمات. یؤر ظح زمنا ردنا اها یناکرح بقاصت ر « فیرط

 . رولوا

 نایهتسیا كلدیا هدافا هنتفاطل كناکرح « هنتلمکم كلاكشا طقف
 شعوط اهد تیظوظحم رب یی كەسردیا هوالع هدیتبط كش

 . زرولوا

 هسرولوا هنره یرلاعدا كنبرابضهب « عوضوم باخت هک كد

 . ردلتسا تیاف هدیلد طح «نوسلوا

 رد راو یسهصوصخ تسها هدكنوب هحنلک هنتقالخا كعوضوم

 « رردایوا تره ر قرهلوا یعسط هدز ییداع كراکفا و تابسح

 رايا دیلوت طظحر هدر ناق توفص <« حور ټوولع سکتلاب هک وللاح

 تبع كناسا . ریلیدبا فداصت هداشاع هدایز كا هتناقطت كلوب
 هدسه نه . رانیوا لور ر كوو كب هداشامت راث | یتفک یسهلباقتم

 هصحش رب كجلسهدیا بلج یتتفد « یهجو كموم هسزالوا چیه
 رولوا هئره یسهاراکتعنص تمق كناشاع را و . ردراو جاتحا

 « یتقووم هدرده ییدلوا مورح ندطرش هاکی و «نوسل وا هسنا

 وب . ردیا ادیب تبوعص - نوجا كمەما عضو هنلخاد ناکما مدع

 هب تمام دوف هک« ردراو یسهدنعم تالا ماسط ر كهلباقنم تسحم



 او وا

 7 و لوق هدهد تعنص ا ی هلکم هژ هدز ی ییطنم

 هلعروصقلوا یم قرر كه تنیهرب رفظ قاطرب « درفنم نوتسرب
 الرا ر ولو روا هلرلبادهب رنو 8 را ی هلمحتم تالباق

  هدعقوم رب ج ولوک هی وب هسالو هدیرزوا لو ر شو دوخاپ « هدنلخاد

 ES )۹ هلسورب عووضوم هدیبسوم < هدمسر هک ولا 1 یدرلربلاق

 لافتشا هلنکنها كطوطخ «ناولا هدنسوشراق كنهرظنم رب « ماسر ر

 نایاش زکلای یا نم یونمو « یحدات « قالخا كنهلداح ۰ ردبا

 تا تک د رطب كوا هلنتروص كما اونجا E مسرت

 كنها رب نالوا تراع ندنسهوالعو مض هنیر, ر كرلطوت .فلتخم .رلیا

 : ندبه ا ا را یلقسوم یا رکاب ال

 یراکفا نوتو نک ندرشب غامد یتیسوم « هلمسر هقبقطاق
 قلوا ناسل رب هدتعنص . ردلکد كلام هتلباق رب كج هل هديا هدافا

 نا را لرکفاو تاسح ارز ؛ لی دیا قلتو ض ضرف هرزوا

 لوصا صوصحم هر كنساه هیفامعم . ردرومأم ه.سهدافا و

 فصو نددودح و . ردععد راو یدودح هلع ءا « یدعاوقو

 . رازاماقتح ی کما بع یراساسا
 ؟ ردیا لامعتسا یناولا « یطوطخ « هلیرابتعا _ساسا. < مسر

 ارز ۰ ریل هاشای هدنسهلرخم هلتواعم كرلنوب ینابشا ماسر هلع ءانب

 هنلابسم هدهدصوصخ وب هفامعم «ردشا لکشت هلئدوص رب غامد

 مورحم هلام ندراکفا هد ناولا و « طوطخ و . ردلمهُما

 كا

 كارت و هدنلخاد كنمآ 7 ندی لیکشت یلدحو و یدیازت

 ere ی OT تی تا سو زا ی

OTT? ّ 

EGE 



Ka RES e Oa:شوق و و یراق  
E OTی نا 2  

E3 3 ۵ جا  AI1  

 ۲۰ 0 هدا تامولعم

 «نیمبا هوالع یهلاوتم تافاشکنا ۰ یتلاعف « نالوا یسدافا لمکم

 .. رد تاح نردشلرپ ها هلاقتم تح رب یز

 یر هدهنک اتس تاح یک یغیدلوا هدیشارتلعه رابا سا
 2 کلا یح . هد هلاءق تا < ردنا ندج یز « ردیا خیس

 يرن یع ههر هد هلعاجا تماشا نوح رزم کو ایت

 هدهدیدج تابح كرك« هدهقنع تابح ار « تمنص .رنربتک هلوصح
 لایا هداسم رب دود ل تاب هات ات نیما هو

 یش رر اعم ی كما مس و هلی اماع | قام تنهلک و یبدتا

 | . زام هلوا

 قوچ رب کوب ؟ ریلی هریک هدیسهلئسم عوضوم باا هداروب
 « عوضوم باا هکوللاح . راردهدکمهعا تما فطع راهسک

 رک اردا تمدخ هدانلصوض» هاد یتسهعامد وفا نو

 رود واهل-لوا لماحو رااح یتصخش كنبررحم یتمق كتعنصرا

 تما رب یاتجا كءوضوم هرو ولو هد لاح تقشح ر وو

 ۱ ردکعد رومدیا اوتحا یههیظع

 یراهعل اطم ی هدنقح یراکدتسا ققدن یرا «لکد یهخش ادم

 رثا رک | .ژامهلریآ ندنر ر یصخسش الررحو را « ردلکد یرعوط

 ینسهنا راکتعنص تمق هدنامز یغلدزاب یرا دوخاب . اف یررح هسا و

 . ردراو تابح ماهر وا هد هل ر وص وش .ردکعد شا بغ

 . ردیا فااخت هروک هرلتعنص فلت یتیمها كعوضوم هبفامعم

 اک ذ « یلام هلبا راعشا كنها و تنط ندا لافشا یماقم كراکفا

 فرص .زامهبالک | یشر هسمیکر چسه ندقدا رثا ر نیما باطخ

 سح ,«انب رب نایالوا زاح یهدناف ر چه ی « ترابع ندیز



 كرا i کا ا عبا هتسقطنم يقر كعداق و ۱

  هدوجو ربات کید همددبا نامأت كن رخ e « مظتنم

 . ازخا رفت ع هد هدمسر یرلد اض كاضو تملط ر

 . ردهدکا

 هقشاب هد وب نالوا یر ند رالماع یوف ألا كتغال, ج ۰ ا

 ۱ یهدرقم ءادماح قطادع .ردهحسم هطعاو 2 روم كا هدندنهح 7

 ا اا یو
 ندنجازتما كرلراو د هلرلنوتس « لرلقلولوط هلرلقاشو « هدیرامعم

 یتیساسا تفصو كىا یررکت ف هم اشتم لاکا رار هلداصت دلوتم

 .ردراکنا لباق رغ یرثأت كنارقن وراق راش یعومع .ریراقح هادم
 قوح رب داع مرا رکن را فاز سه < كلا دا یه ۰ كتلم یه

 زا یا داشت

 1 کیدریت هر 0 نه كراتوب هللا هصسط ايو هراتخا نلام ر

 ۰ ردیا A 9 هاب دش فی و وصح ۹

 .u هفطم تدحو یسهحور طئارش كتعنص هک كعد

 . ردنراع ندنعونن كماسقا هدلخاد تدحو هدر ندرارکتو

۷ 
 ¢7 كاوصا < تالاکسا . كط وط> س. مورممار تایم رص

 ۳ ا نوو یرش یاکاذ هدایز ندسنحازما كناوا . تماک رج
 ,IEDs انا شرب تست سیب یا یاس واز رس سا اس هد ی دی هو سا اقا عن سم او کا

 3 كس ره « ندا هطاحا یتش ره هدوا : رد راو یم رز کیف ندیا

 وص كا كدحو E :وک ا عو 6 نانو هدنف وف



E pe TORTشا فراز  

۲۳ 

 هدصع فاسلا ناب ابهدیا اما ا 2 یا 6 یراکفا

 هلساعرف و لصاف كناضعا ا هته یه هقشاب ندیوت .ردشمامهل و

 "لباس ر كتشللاسف كرانوا هز . ردقد نعهفطو هدكغا لاغتشا

 ردا تیام؟ كملس a هعوقو هليا هدصع تازازبها

 . ردلکد هدناف جتنم قملوب هد بیرت رب هربا نوجما

E 

 كنازازتها نانلو ندنسهساسا طارش كنهسیدب تظوظح
 هدنسهماهنا تدحو كرکف نانلویداوم كتمنمرثا یرادک نه قفاوت

 تسر یهدربرح لوصا هنیرزوا ساسا و . رولو نواعم رب هنیدنک

 كن ولبأات رب <« كلکهرب < لال . ردهدکعا داتسا یدعاوق مظسو

 یعومع كح هاسهدیا لاخدا هنلخاد یعومع كنها رب یلاکشا « یطوطخ

 ر هدنوحا نامت یی ور قطنم هلع < ردراو یجابتحا هف رط رب

 هدحاو ته یراکفا فلت نلیدیا هدافا هدنماسقا فاتح كرا

 هدولبا ر « هموظنم رب . ردهدکلوروک جاستحا هه وص هلخاد

 « یک قالوق رب شمتشیا طون رب اف غامد نامز یفیداملوب تدحو

 عنم یبسحن « نوسلوا هسرولوا هنره یی نم كماسقا .رواوا راش

 ندبا نما ید طح « نوجا قعاےعوا هعاطش۱ ینوا « نوحما

 . ردفاکو نوجا قلوا عنام هنسقرتو دياز كتعسو

 یو ا یکاد ضعت ۰ ودهم ردق ندجو درا کو داضت

 ارا E دعاسم هنغىلب كاسح ندبا هدافا یمظعو تمشح

 هقشاب ندکما مونتو شیر یتیساسح هدلاوحا قوح رب رکید

 « ردیا بلج یتقد رظن هربندر سکعلاپ هسیا راداضت .ژاماراپ هثیش رب
 رببسکش اللثم . رریدنولوب هدنبعلاصف لاح یعامد هلسک امت كتارا
 ا كەرابطو تابسح یراهعجاف كىنسيوناشام نیلکنا یک هدنمان



 ۱ E اا مضو کرس لاح ۱ ی و

 1 1 رولوا حیا هتعسو و تعرس كرلنوو رلیا دياز هلي رادقم

  یبهلوا هاشم هنیررب كازازتها نوتو هک« ىلا تقد زکلا
 لکشت راه ماطر نوجا دلو یاسح تعسو .ردلکد یضتقم

 راتله و رکا . ردفاک یدوجوم كداحا هدنسهرا تازازتها ندا

 تعسو هسرارولوا عوضوم هنیرژوا كنیرلرر « رازعا انفا ییرلربرپ

 ینتلاعو وڈ هلتروص ثعا هوالع و مض هد قأبه عون هزارها

 . رارردتا فبعض

 رد را و زمساسا طرش چوا مر نوحما تظوظح هک كعد

 . تعسو س.(

 ۰ عوم میحب ۳

 ۰ ینها كيازازبها ۳

 هه رصاب یک ییدلدبا قسطت هصقر <« هب قیوم تاظحالم ود

 رل هل دیا قسطت هدهراتعنص ندا باط>

:8 

 ی رار < رامز < عو < قطا ترمز : زر لر

 ۰ مس رم نالتژوف اف ند را دنا هلاطم نالیدنا درس و

 راکفا ه ی وط ندب ضوط ق کو . ردرعش هدوا هسراو

 < تاوصا هققط | یف .ردهدقل وا قفوم هل روص كما هدافا یاسحو

 ۱ یرارکید .روبا هلوا لخاد هب هم و ته هاب راسمتعا هش ءاف « كزها

 1 ۳ ردو هل یدږمش و « روم دیا ناما فود هلبا تازا رها یک



۳۱ 

 درف ءزج رب ۳ يع كلا سج هک كعد .روبیلوا شوشم
 . ردنرابع ندر كنيئوص دوخایو كاد

  كنئاسحت الم .ردیا تاثا یرابش قوح كب هز هنق هثداح و

 . زریلنهالک | هک و ی

 لنکعت رس یئیش نلیند هینایح هو « كتظوظح عبنم

 ندتفک رر شلدبا لوف یغیدلوا یسصوصح A - كني وضع ندیا

 .ردلکدیئر هقشاب ندکعد ردب زابع ندشلاءف نت كيابح « قود وو

 ردق ه باصعا نرک هتکرحو زازتها لاح هدنامز ینع نوحما كنو
 «رولوا قوح ردقوا هد ناسک ییدتیا جاتنا كلوا هسرولوا قوج

 .ردطو رش» یسهلوا 1 نوحایسمهعاا افا یر ر لرلو زکلاي

 فداصت هنیرارر هنوص ابو هماض تاحوم هدننخاد طارش ضب

 فرهتوص تارق را لی ا ایت توت هر را

 تاحوم یک ییدتا شیرخ یرلقالوق یسمددیا قاشا هایراررب

 یرازوک یسمارغو" هعاطقا « یسعلو دلا یبع هد كتهباض

 . رارو

 دادتما رک . قشم راق یک رو 5| ندنهج کید

 رورو قح آ زلنوا رلهیا یوا رغ ندن رظن هایم تنم هلو

 هل وضع ی هلشالک ابا وح .نازامار کر قدا ندکم ل

 هارو نوا تده ر ۰« هنبلوا وادی تاک ست راد

 « تاکرح « ناولا « تاوصا هحلاب . ردفقوتم هنسلوا هاشم

 رب رادکنها یبراضمب ندهسمسو هرصب .باتصعا .طوطخ « لاکشا

 سحو و « رولوا ش دعا دراوت یقود هس رب تک هزازتها لاح هد رز وص



 -هسهنادلآ ىر عات نلیدیا هدلا نوکو طقف . ردشمهمهدیا

 كمآ
 1 نام کوب قرا دوش 3 ا ردددصح ر ا ناکما هد رضاح نام

 رددوا

 عضو هلاح رب ید وم یاو زر ۲ کا ردهدتهام 3 هدتلاق

 ك هکر دک ندرلانحا ی صع ردق كج هل هلند ها ام ی موس وصف

 هن NS لک رل اد یا ظع كتنربال رون

 . راراتاب هبوص رب صوصخ
 ی رادّقم كن هدصع فابلا و نل هل اص هابسهطسا و بوةسو رقم

 جوا یراشاط كنسوناس قالوق كعد .ردراشمتا غالبا هکس چوا

 ناتسکس عا یرلفدلوا عا اعا كلانا هدلاح ییدقخ کن

 كحول ءیفخ هل وا هن كنللحم تورو دوم كوضعر هلو .ردهاد ترد

 كناوصا فاتخم « ندناوح دلرلددرب « لکد یراطون زکلاب هلداتعا رب

 "اساس دلوتم ندرلطو یضراع ناک هل وصح ندنسهوالعو مض هتیربرب

 : وک ا ییا شرف قالو یه
 كسب چوا غر او ترا لاو روا نوو

 : ۱ دوحوم یسادر چه كج هام هرمت 0 هدنامز نع نه

 ا باضعا كب وا وضع ون دکماماب .ردلک

 .  یسمریو تازازتعا یصوصخ « فلت هدنامز ینع هتسبه كرانوب
 ٠ یسهلوا كلام ههم تعسو ر لداعم هنسهعمس تدش هلروص ون و

 رد هه كنهحاس نالوا كر ه قسوم هکنو «ردلکد ناکمالامدع

 ۱ ۱ ر دسعتسم ندحاصا یغل دل وا یگان
E TPA ّ E 1 ۳۹ ۳ 

 5 9 هزارها یاب رمهل فاسا گن هم ابض هح وم ل دد تنور سح

 . قوح رم ایو ر تاج هجسشلاب . روسدیا دلوت دنس همز



 ؛یتسسدافاو راهش ام اس ۰ - سلآ لکشر یم ااا 7
 كل قوب نالوا نا هنا ونایو سآ يدار فال را
 . ردا هاظت

۵ 

 ندم رات ردق هن -۰ یار ماع ءاضعربافئافو لع كلتءنص
 ىللا ايو قرق هلس كنيرازستراسج لا « مەشالقازوا قهسرشالقازوا

 ٤ هشالفاب قهسرشالقاب هتفلخ ادم ییدتبا نی هد هننس كم
 ضعب « كناوصا ضمب « كلكشا ضعي «كطوطخ ضعي كناسنا

 كحبجرو .. زریروک ینکیدتبا حجر هنر رگید ینحارتما كیاولا

 حدق رب نو . هشوخرس رب ققتاام فک ؟ ردن اج یسهماغ تلع

 هبارش انف یارش یا نوچ دوخای ۰ یارش حدق کیا ہدلکد ینارش

 جر هقوذ رب قوذ کیا ددرت الب هزس « زکیروص یکتا حج رت

 .ررو و هد رو وا

 lt یون كتیساسح باصعا و ؟ رد هل قوذ سح هدلاحوا "

 ر ییضوم قوح 3 كناح « یضو ی كنلاسف نالوا صاخ

 یبدلوا هدنرزوا هبناسج تابح طاها و . ردضظاقا و هش هدنروص

 تابح .یلیهلوت عوقو هدهدنرزوا هعغامد و هحور تاببح یک

 «كنبرارکف هللا جسهت یهیغامد یاضعا ندیا نیمأت یقوذ كنهغامد

 ندیا وزرا یدازو کن كسهعبد تانسح ۰ ینعتسوت كننامولعم

 ۳ اضعالا فئاط و اء اف شوخ رس ر دم و ناسنا
1 

 ۱ . ردقو قرف ندب رظن

 نفت هانماسع راترف یهدنسهرا اضعا و « ةع زک ام وب



E E 
a 3 

 ۱۰ ان زا نرتک ار یفرف ورم كص ییا ون
 7 تنواعم نا سه 6 كز وضع شک هاجس 6 كراج رب ندفقاص وا

 هسیا ملت گند < یسهلوا یسهحش « نیزسقلوا جاتح ههجراخ

 كنهلساس یحنرب یساسا فصو و .ردیسهلوا جاتحم هبهطساو رب ققحم

 دونم راس وک ااو کیا مد هت رکید هل رابتعا دلو خراب

 ,ردلکدیلاخ هدندهدناف هدهساکد تما ز اح ردقوا تافینصت و

 یصوصخ ضع كحملمهلوا یعاد یرودحم هدریده ييدلدبا ج

 . ردهدکعا روح هحضوت یک تافنصت راس یطوطخ
 یه تا توام لالا ۶ ات منی تان وه

1 

1 
8 
2 
3 
. 4 

 .. « لکد یلوصحم كفداصت دلوتم ندنب رغ جازتما كنائداح و لاوحا

 رغ « هیرغوط ندب غوط كنهرش تلاعف « كهغامد تیلاعف
 . هدنققح . ردبا ماظن ینیداوا ندننافاشکنا یرورض « یراتخا ویو م

 كنناساسجا یربش كا « ینادتبا لا « كنهب شب تعسط تعنص هسا

 یقلت ندننایهاظت كلكم ر یصوصخ یوا « ردنرابع ندنمات ُهدافا

 «  یا ندا هطاحایسیدنک ناسنا . ردکعا صیقتت یتسها كملا

 كج هلهدیآ ذیذلت یتسهرصاب « ینسهمماس لوا ندهمنا قیقدت « یتایح

 نیما مدو کف ی هر وص ول

  هرشب دلش هدنامز كلبا ىش نالوا نایاش هتقد هدهطق و

 ۱ ۰ دسیرج و داجما عا یراتخا « لاسخ « شهم هديا تبافک
 ها نوک و .ردصخش هل تعنص نالو دوحو هدرله راغه خم راتلالف

 ردحضاو لیلور كيو ا نانل و



 < تل رح < تارا 3 صفر 3 زاما لع هددر دف وی فشصآ

 ردنابوا یررکف هعقاوم « سانت .ماظتنا یرامعم « ین رکف بقامت

 رظن هدراتعنص ندیا باطخ هبهعماس كنهآ هقشاب ندنو . روس

 < رداکد تەقى ر صاخ هرلتوا زکلایو رارب هلقعل وب هدلکشرب برف

 یو ولوا لای دنا میس عیانص داع هبهعماس یک | ریعتوب

 . ردراو ینهآ صوص هنیدنک یک عاضوا و تاک رح هدكط وطخ

 كعد « تکرح ننوروک یک دناع هصقر هبا قیسوم هدرظن ابا

 رکید .ردلکد فلات لباق رغ هلکلزمتکرح كششارتلکه « كمسر

 دناع رح نابل هابرابتعا لصا و ساسا یرامعم ودق هه ندف رط

 ریس هدیآ قلعت هس ا وک یلاکا ؛یط راطخ یکم سر هدهساکد

 هلهح و یهدر ز یهسه منی 3 هلطا.تحا ۳2 قوح ۳ 6 هحیذلاب

aاوا نک كتا  

 / رل دیا باطح هب هو اس

 هداثا او ا

 ٤ ماکت ناسا
 : نماد ی ْ

 كنها

 و ۳

 رلندا تاطخ هە رصاب

 مداثا مد ءطما و لار

 رب رحم ناسل
 یرامعم س مسر 6 | رتاکه ۱ ماظتنا

 تا
 ۲ هعقا وم



a ۱ هسدا تامولعم I 

 یژن هلبا ابفلا هدملکت كرك ۰ هدیزای كرك « هبغامد تاکرح نالوا
 روسدیا ادا راتراشا مقاط رب یرارمتسا « یداتعا ندیا لکشت ۲
 یقوم زا كب هدرارمتساو داتعا هسا تارات داع هبهساسح تاج |

 ما الاخ 4 یرغوط ندیرغوط هشرزوا تاسح و نالوا
 ظاقا یتاساستحا و تاسسحت هدزوا كا رفات یارجا هلسهطساو .

 ا اا ارعا ةا ناو يااا هصاع
 نو شر يا نی ا اتم هی ۱
 قرارا یرایشا رغ < قر هار كوا للحم ۱۳

 قسوم ندفرطرب هسبفت عیانص نالب ربا ندملکت ناسل « ندریرح
 كنيرلهدافا الوا رنو .ردشارتلکه هلمسر ندفرط رکید « رعش هلنا .

 هلی رانتعا یرللوا دی اع هب هعماس « هبهرصاب ییعل < یسهساسا تعسط «

 ندملکت ناسل « ندرررحم ناسل یی « یرامادنا لکشت اسعات 

 ماظتنا ۰ تک رح - یرلعدتیا نیمأتو نیمطت « هلسم ال وط یرلعا ٤

 كىەغامد تاحاتحا نر ا «ثنها هلب رادعلدب رعل ىع 2

<S هعقاوم < و و نامز رکف هصالخ ء هلبعوتت 

 راروییدیا لیکشت یمسق یکیا و هلیراتبسانم . 9
 ناسا ه هایرابتعا یراساسا رانو هحنلک هصقر هللا یرامعم

 هدرظن كلیا یرانو .راروسولو دناع هملکت ناسل هد« هزر

 اله .دوسنوروک یک جوک كي كما لاخدا هنلخاد فنمت کهدالا |
 هراذا یرلتو و 7 هبهرصاب هلراستعا تاکرح و عاضوا صقر « ۱

 دوینوروک یک ردیا باطخ هیهعماس هلیرابتعا كنهآ ندیا مبظنت ۰ .

 هفامعم . ردیک ناکمالامدع كاما لیکشت نال رب هدندیرامعم |
 یرانو هک ردراو تماشم ر هابوا رد تورا را کی هلتمنص و .
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 ۱ ۵ هدا تامولعم

 «كج هل هاش د یبیطقوس هیفام عم رال تالکشت .یدل وا

 و 6 طرح ا ادعام ندنایسح یک سس همادا : تصحش هظفاح

 دلو راسح یک تباسنا قشع « هل اع قشع ۰ نطو قشع هلا دابتعا

 هوالع هدهنف ید هوالعهن را رکید رشب یاصارتحا و . ید

 ینبمهطت كشسح "یرحتم سح «كسهغامد تاحاتحا ندواو «یدتیا

 مور ندراسح و هدهمادتبا راودا مش کولا . یدتیا بلط

 هدنجا یسهراد كنشدوخ رب ی ارداریغ « یادجو ريغ « روسولو

 رونا مک کوا تبصخش ةظفاح زکلاب « یدروسؤلو رسا

 . یدروییدیا یقاعت موکح كناجیه اطر قسنکی ۰ نیما عونت
 یس و ناراتروق یهقطنم و هللقع تاکلم ندسادتبا شوشت

 كی ورکی کلا روا اا زر ها یخ وو
 هلاح رب كجهلس هبارای هنیدنک « روسلآ یناراشا ینیداوا شا كرت

 هبهسوسح تققح هنروصو» «روسیدا حیضوتو لاک | یرانواو عضو
 نونو « ندلاکشا عو ۳ یسافلا كانا روسشالفای هدایز اهد

 ؛ ندطوطخ « ندنناحازتما كناوصا نوتو « ندشنالح كناض

 كيلو قود ههعماس ؛ هد رصایهضالخ .روسدیا لینک
 هلاحر كج لس هدیا هدافا انعم ر نوحا ک ذ « روسولو كلام هتمشیم

 . یصلاصخنوتو دن اع هنسهغامد تیلاعف كناسنا هللامز روض .رویبریک

 «روسدیاراهظاو قیرفت ینسهعسطتاملباق هلمنروص كمریدتیا فاشکنا

 . رولب ربآ ندراش نایالوا دناع هنسیدنک شاوای شاوای تعنص

 ری رحمو ماکت ناسل نایانوا كلام هناساستحا یک وب هدرانامز كلیا

 ندش یه : روسدیا ماسقنا بیا نوجا كملمهديا لباقت هناحاتحا

 جاتح هئالآ یلتلباق هرلانحنا عونره « یئولوا لامعتسا هلتلومس لوا



 هدا تامولعم ۱

 تهامرپ كج هلس« ها لوبق ینالیدعت ولرد ره قجهلوب ع وفو هلبتهج

 . یدراشمهلیا بسک

 « شاوای شاوای « یدراشعا دیدات ندرلرظن ینابشا هکمادام

 ینهیئوص تاراشا هنیرپ هیدیلقت تاراشا هبیزای هدنروصر, یرابتخاربع
 ء هدر قحهنالرطاخ « هلجازما كفورح .رایدتباعضو قافلا تیاهب

 ردا رانا ا
 هدتهام ینع ناک هلوصح هدناسآ 6 لوح و نلک هلوصج هدیزای

 ۱ . ردرخوم ندلوح رب

 زالوا رولوا بلق هنلاح ه راتعا تاراشا و تاوصا «یزایو ناسل

 لباقماکوس هتشيا .رلبدهتسبا هدافا لوصا رب یی راکفا یعومع « درحم

 ینسهحاس كنهسف میانص « كرعش هدرجم ريغ و هصخش راکفا

 ؛یدّسا كرت هیزایو ناسل یداع یهیدلم تاراشا ء كنها .رلیدحا

 . یدالشاب هبهدافا ینهغامد تاکرح نایالوا یتسانم هلا كنهآ و رش

 هلن .یدنبا اد توق « یدنلتدخ هکدنک یقارتفا و كن « هرب
 كداتعا « هب اب داح نوتو ندا قلعت ههص زور تاح یسهحاس

 هاقعوط ندسح « هناسسحم و تاساستحا هجرلکس یغیدقارب دقال

 ی یزاج هده تالوح "هلسلس رب نلک هلوصح هدغامد رار

 . یدلدبا لسمشت هراکفا نهم هديا هدافآ یشرپ لات

 ردق هرذ هنبهحور تافاشکنا یسط كرش هلتسالوط لوح ون

 ۱ رز لتلباق هصارتحا .هناحهيکینیدلوا ندنکسا هنن وا .یدهلک لل

 ها هکندتا فاشکنا یتهقامد تابح یتح .یدلوا ثالام هحور

 : «هداو تابسانم قوجرب هدنسهزآ یدنک هلبا اشا هلیسهطساو لیلح
 دوان هدایز اهد « زناح يهبحبهنم تلباق هدایز اهد صارتچاو ناحیه



 ۱۳ تا دات 1

 تلاح یهدنامز وا هکوبلاح . روییلک یک یش رب چوک كي هزو
 ' هلع هان .یدشوشم «لظم راکفا .یدقاطمو قفاوم هلیماع هبهیغامد

 تاراشا . یدروانلوا برطضم غامد ندششوشم كنزا « كال _

 کید .یدروسلک یفاک هرلذوا هموم تدسانم یهدنفاعآ كنهنوص

 نظمزع هلکن وا اس هسهمالوا زراب . عضاو ماد اشا «تایسانم

 .ردىس هج زب ماکو قر فات دم «حوضو جایتحا .یدروسلیدیآ

 . ریل و وا هلکنوب جت آ یقرت لحارع ییدتا بیقعت كتب شب
 قوج رب هک «یدلک نامز رب قرهلوا یسهحیش لماکت وب هتشيا

 کمهمهدیا هدافا یرلنوب یدللقت طخو ناسا و کما ددجحت رارکف
 یدنلقت كناشاهلبا تاسح و براح دیاز «لماح ذوق ؛ رظن .یدالشاب

 زیر نالوا رصتخ كب هدنرلادتبا ؛یدلوا راکلط اهد هدنص وصخ

 لنلح هصاخ هدنامز ینع ؟ یدسا هوالع رابش یی یی هیدیلش

 ؛یدربا یداوم نالوا یصوسخ « هنا داوف نالوا كرش اا |
 هدافا هط ساو الب یرلنوا داش هک یدتسا دلوت رلرکف ماطر, هدارو

 . ىدەمەدىا

 هظساو و :یدارا ءدافا هلطساو رر یی من هعامد تلاحو

 صوصخ یانحا رب و « قلوا زآ اهد رصانع یدام هلساع هدهدافا

 هراتب نم كج هاسهربو باوج هنجایتحا یه كرکف هليا تعاطا « هليا
 . یدروسبدا اضتفا قلوا كلام

 تا وع تاراشا :یدفوب موزا هبهمتک هرلفازوا نوا كل
 یراتمتشا لا نما یلاعتا مرانوا دارکف لاتا

 تمیق رلنوا شاوای شاواب . یدشلوا بجوم یرامرک هلکش رب
 انعم « راشمریک هلکش رب زامناط ۰ راما بیغ یر هیلاثعو هیریوصت



 هلتنص لاما لاب ميرتناسقتا یکی تلعلگر رج ہداسل
 ار یتابارطضا یک هراس تاناوح نالا س: یرتول
 ۳ یرکید « ادص رورو «ردکلام هلت ةطساو کیا نوجا ءداف
 ا ا رک دهلوصح یاوصاو یلاکشا هک كد .ردناراشاو تاکرچ

 / ا اا طئارش كتعنص لاکشا رانو نوتو هکوبلاح .ردکلام هناکلم

 ِ و كوا قرف ددا هاب | اش تاباوبح ا ندنسهبلصا ۳

 ۱ مون هدنروص رب یهاتبال هلیسهطساو دلت « یناوصا وب < یلاکشا
 ۱ هلیمو یناکرح . یراوتلوروک یهدنطنح وا .ردسهمانهدیا لیتو

 | .ردیا لقو لاصحتسا ناه اع

 3 «ندیا اها ین-_هقطو یدبا رسفمر هاسل رانامز قوح كب یتح

 ۲ .ردشلوا یدلقت هلا لا « هللا روب كس نلینهتسیا كدا هدافا
 9۳ کیدررک هوا ادا هدیزاب . ردجاتح اکو تباطخ نابسل الا
 3 .« .شوشم لماع یدلق طخ . ردشلو دوجو هلا دلش هاهح و

  یهدنامزوا یزایرب هلی .یدروسیلوب هدلاحرب مورح ندایلح ةصاخو
  .رلبهرورکفر راد هنفیدلوا طسب ردق هل ءشوشم ردق هن كرلناسل

  هلبا تود تراشا رر یدللقت قوح زآ هدام یه هدرلناسا یسا

 رک -- هدلاح شالوا یدام امناد - رکف . یدرولیدیا هدافا
 4 عبا هنسهریصو سرت یهدهظفاح « نوسلوا یهافش رک « یر رج

 .یدرولدا هدافا هلعضو هاي ناپ كهن وص تاراشاون « هاشروص قلاق
 زن نا شا 6 نرو نا ما از 6 یا TW TN تاب یا یا

 كلام هنواعمر هقشاب ندنقاعت كناوصا « كناراشا «رک اشاع ايو عماس

 ۱ .یدروساو ردق یغیدلوا نکعیطاترا یهدنسمرآ راکفا نیرسقلوا

 توت یا



 - هنکچ که اوصح هلی دلت هد ناسا یسگهلوصح هی دیلقت كني
 راصعا هبیزای ناسل ؛ ردش ر یی هلتسن هاسل یزای . ردلبلد رب

 < یدیهساعلوس هیلاثع طوطخ هدزلا رک ۱ .ردشما مدت هلا هددعتم

 . قلو ًالقع یفیدلوب هدلکشوا ادتبا كنيزاي «یدیهسلوا دیدپان رانوب
 ؟ یدسرولوا هدناخاد ناکما

 دام ۶ لداعم .یدکنها یزانف تو هاب كرتا کیا
 زکلاب یو « رارولوا ظوظح هداعلاقوف راقج وج ندنقاعت كناوصا

 , رارارآ هلس هدناکرح « لکد هدناوصا

 « لوواد . ردراکنا لباق ربغ یسهاراکدادتسا ذوق كکنها

 هنکنهآ كلوا دوخاب هفمانیوا ناه راشحو ناشیا ینسس كالهمود

 ردق وا هسرلیدیا عوجر ه یضام ردق ه . رارالشاب هناکرح در

 هدنت رشت یاهسا مد روش و اهانت ریوی جوزم هلکنهآ یناسل

 هلتعنص هلنا قوم ناسل هک كد .یدلکد یش رب هقشاب ندکنهآ

 . یدجوز۶م

 كته یقرتم ايو خسفتم كتعنص هز تاظحالم وش نونو
 كنسهغامد تلاعف كنوا «یتیدنلو هدنکشب كنیرمشب «لکد یلوصح

 مدقت هجرلرصع هرثن مظن اساسا .روببرتسوک یننیدلوا ینارهاظت كالا

 یغیدلزای هلمظن - یک سادەو « ادالیا - هدا را | كليا ؛ ردشعا

 ندیا لیلحت و قیقدت یتااک رارسا « رانوناق « یرلباتک قوقح یک
 ی شن فای. زدعلزاب یرداوآ موظنم هدیراباتک تام تا
 . ردشعا روهظ لوا هنس كس ندندلوت كمالسا اهلع یسع ترضح

 2 رار ودیا هظواع هلس نوکو ییرعش كنها راناسل نو و هفام عم
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 ی . ردسهعنط هجن رب كن هب رش تیوضع تعنص هک كعد

 .ردد وح وم اهدلاثمر رکید هی دل وت ع وفو هلظاق | هادی «كداسل

 تراىع ندنسهدافا هللا تاوصا هباشم «رادکنهآ كرطانمو اشا « هدوا

 ا یللق سمت دير یادعآ ددل رفع نالوا
 سح كناسنا یک ییدلک هدوجو هلا تاوصا داع ناسل کد
 . ردیدولوم هد كنسهن اراکتعنص

 و ید راد هلا طرا ريزا تلا اک ءىز
 اط رب یلاثع كئیش یراکدهتسیا كمتا هدافا هبیرغوط ندی یغوط

 یرضوط اغلا «یدنرابع ند كمي روستو لقت لبا طوطخ كلوک
 هرزوا كلرتسوک یساسا فصو هدراکفا ؛روسلیدىا رب وص ه یرغوط

 . یدروسلیربدنالک آ
 هطشر هنرزوا « راروسزیح طخ رب نوجا كد كسک و الم

 ییواسم ؛ هطق ر هل نخ ر نوحا هدافا ی یغاشآ «رلروس وق

 كنبرر . یدولروسدنا عضو هطقف هههروا طخر نوحا كمرتسوک

 .ناداق کیا عوضوم هدنسوشراق كرر < سقعل صخش چوا یفاعم

 شوک رب اوو ر « عولط سارک رب هدننسهرآ كراجافا « هعزانم

 قالوق رب راوبد رب « هبرک زوک رب هدنرزوا یحطس وص رب « بورغا
 نوحا هدافا یرابش نالوا هداس < طسب رلئو . یدکعد نسج

 ناب هدردقت یتیدلوا شوشم اهد زار . ر وسلیدیا عضو درب درب

 ۱ دلوت قرهلوا جوزم هلتعنص هدیزای هک كعد . یدروسلیدیا عضو هاب

  یدیهسالوا یسهعسط هحشرتب كیهرشب تیوضءتعنص كعد .روسدیا

 . ردمشر كتب دم ایت هک كمي د 6 یدکج هسهدیا دلو هدیزاپ



 دیلوت یرانوب .ردیا ذلوت تاسسحنو تاساستحا قاط رب .ریلکهتکرح
 كما نیت ییهسطق تاسانم یهدنسهرآ رانوم هليا یامسج رثأت ندا
 ر هدزمدوجوم نوتو قفتاام فک الثم . ردناکمالایدع نوکوب

 .ردیا دلو هدرورس عونرب ايو نزح عونر اب ربارب هلقم رب دنایوارأت
 طقف + زدلکد نکم قمالک | یدلوا ه كنقطنم بس یهدنو
 كزعاح هرورس ايو هزحوا هحنجوم ینوناق راکفا كارتشاو قاحتلا

 ردا راطخا یوص نلیدشیا هوا ناه كما فداصت هدننارب

 للحم یتاوصا نرتک هلوصح یوا هلزعاسسحمو تاساستحا هدلاحوا

 . ردنکم كا لیکشت ناسلر هلستروص باا

 نانسل یدیهسلوا شمانوا تعنص سح یرطف « ىج هدناننا
 .یدزعا لکشت هد تندم یدیهسهعا لکشت ناسل « یدنمهدیا لکشت

 ؟ردنمشر كس دم «یتهعسط هج ر كله رمشب تب وضع تعنص هک كعد

 . ردحو زم هلتعنص ناسل هک تءد

 هدراناسل.کسا .زریلیبهدیا حاضیا دا لاشم رب هقشاب یو

 < كرظانم راتایاشاب هدرانامز وا . یدقو یرا هدعاق وحو فرص

 . یدراروییدا عضو هرلهلج یرلهک هلبرابتعا یقاعت "هلساس كناکرح

 از :: روال ۲ ہد یا لقد ۶ ارا نازی 2 ات
 كاسا ناشيراق قوح 2 1 یعسط لاح و دوخاب « کل زس ەدعاق

 ییا یاش زار رظن ینقاعت س وا راک ی

 حسجر و ؛ ردیا حبجرت هنیرکید یر ندناکرح « ندرظانمو اشا

 اردک غ ط اش ناسنا .رینولوا میده هنیرکید یرب هلیسبیالوط

 .ردش نم ر زات# كا كساهد «ونو .ردسباتو یربسا كاسح وا



 ۱۳۰۲ او اه دير یودرضا لح اقام ردد
 یرلکدهتسیاكم |هدافا «رهک ضعب .ردهدکلدیا فداصت هنالک كج هدیا

 رو. د توه زر هام ه لدا هتاوضا كش
 همادرتح. .دوسدباساسحا ینسنلوروک كنهتطروف هز یک هنطروف
 نشواشف .ردلکد نک قمالو یا تح تح كفتا هدنهلک

 هیزاماتسل ضب یخ .رون ردنالرظاع هز یف شف ر5

 . ردهدقعلوا هدافا هلرامسا هباشم هیادص یرلقدراقح هلس تاناوبح

 كناوح ییدسا هدافا « زکىقاب هنسهک « 8090۶ » هج نسنارف الثم

 لا کماذام ؟ یعزعا راطخا هرس ینسادص « ! ووو » ینیدراقح

 و راناسا یسا ع رولا یوا هاک یو هدراناسل گهر
 لبا اشا .ردنکع كمتا مارختسا "القع یتسهلوا هدایز اهد هكرانوب
 كما لیدصت زارب یابسانم زراب قوج زآ یهدنسهرا تاوصا
 ناسا ار ن من تافاتکنا یمدنمز وات رو
 هدنسهحش هقطنم هعلاطم و ردلکد هدنح راخ ناکما یسهم راقبح

 ردا: نعت ییدلوا یربثات رب ویو هدنصوصخ دلو یاسا ةادناقق
 هدغامدو للح هصاح . رداکد یسهاکیولضا بس كنو داش زکلاب
 هفامعم ۰ ید صهدیآ و نال ىد هوا شماذوا ملکت هط اب

 شناغوط خاص الثم . ردقراقم رغ مزال كنبرر ر دیلقو « راتو

 .رلروبهمهشیروک هنب راز هلقلوا كلام هللح ٌهصاخ « هملکت طق

 زکلاب ندهسخ ساوح تال تهج نالوا ترج نایاش هلضوصخ

 .ردبالوق تیاف حاضبا قو .ردسهلک هلوصح هاش واعم كعمس ٌهصاخ
 ناسنا كن قسوم ردا دلوت قژولوا طاش. راکتعنص ناسا

 ه رمشب تیوضع نونو هلا سوم ! نسلونوشود یرثات یهدنرزوا



۱ ۱ ۷ 

 یتسهماذ برا كاسنا .؟ رده قرف ا ا ناسا ۱

 هدي دم قیرط هلروص و « یسهعا له هه آ لس هنقفر

 نالا ها نلرو ناور ندو فسا تلاوحم ندا
 نداشا هلیسهطساو للح وا .ردراو میمعت هصاخرب « لیلح ةصاخ رب

 « درییآ هناعرفتو ماسقا یتاسسح و تاستحا « ردیا جارختسا یراکفا

 لصا .ردیا مظنتو بیرت یرلنوب هروک هنساک ذ جانم هد هليا ممعت

 هدیاسنا ك.هصاخ یبا و یماسا قرف يهدنسمزا ناوح ها ناسا

 ( یاو ۶ یتالماکت نونو ناسا . روسدا ناعت هلشدوح وم

 ِِ یدهسلوا شمالوا رانو .ردنوودم ههصاخ ییا و یتابالقا

 هدیرب ندشناعادبا كرانو . یدردبا لماکت تعنص هد هت « نفو

 « شما داو هدئروض رب جوزع هلا تیس ادا ها ناسل ..ژدناسل
 . ردشهالرضاح یاسساسا هلرلتعتص هبهعماس هاماسشا هب : کیا ۱ وب

۳ 

 دیس ر وال تك ر نرود ر ازا كتعنص را یرا۔ ر میاسل

 همسمعت و للحم ةصاخ كرك « یدوجوم كتعنص ع رالالق كرك

 . شعهدیا تیافک هحاضنا ینلماکت كتعنص « كتئدم یتکلام كناسنا
 .ۍدږځ هک هلو تاقرت «یدیدسلوا لا مدل سی

 تاتا ا هاش ر دودحم تب رش یدیهسلوا شمام وا دیله

 هساسا رصانع كتعنص هسیا دل . یدربلاق هدنلخاد تا و

 فطع هیوص دلق زکلاب یلکشت كناسل . ردیر ندنسهمادتاو
 تفک رب رجا EG لوا هنس هج را رابلبم ناسل .ردراو راندیا

 نکم كمنا تاسلا هلس هدنروص رب ینمخم یو یدمش ندشداوا
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 ۳ 0 كا توو لق او
 7 ي ور هنا یرغوط لماکت نواف هدایز
 «راشع وشود کم هلسو- ی رل هقفر ظدغ «نکر ج ءرلشمنا یرح ینسح

 هدتیهام رب كج هلسهلسناط هلب نوکوب هنیرزوا كنبرا هسفادت تالآ
 وضع ت 4 تلفد . ردزابفهآ سش ار ۴ او

 ّ .ردسهمیط ةن كن شب
 باتش هتعنص نوا ندهع وشود یراش هقشاب تیرشب < نو

 هنتنصخش هظفاح « هنعون یاه یک تاناوح راس هدناسنا ؟ ردشمتا

 هناح نوجا مفد ۍجابتحا وب هراس تاناوبح . ردناویح رب روح
 كلا كناناومح هدنقلخ ىادتبا ناسنا هکویلاح ؛ ردشلک حاسمو زهج
 شاهد وا نوجا كمليبهديا هعفادم یدنک ؛یدسهراع لا «یعض

 یتسهعفادم تلا « ینحالس « یدسا تعجا هنسهعغامد تلاعف

 .. یدّتا تربغ قرص هلاک او حالصا كنوا و « یدلیا لامعا ادتا

 . یدیر ندلاکشا ا هدتعسط لکش ییدرو هنحالس لغ

 تكتمنص سح دوا یسهجا. تاخا یر :ندنسرا لاکشا فلت

 ی هک كد .؟ یعزعا نیت لبلد رب هنغیدلوا ىلج « یرطف

 . رد سهبعسط هحش رب كە رشي تیوضع

 هبا غامدو اک ذ هنابح هدرانوا .ردسک ناسنا هدهراس تاناوبح

 یرلروضحو تداعس « هرارف ندبارطضا یتراتوقو هدرانوا «راریلک

 ا ا ردراو ىه ساوحت هدالرلتوا < رازديا قرص هنمطت
 ییدلوا ظوظح هطساو رر رانو هدنوحا رلنوا یک یتبدلوا نوجا

 هدهدناناویح هدرانامز كوص یتح ... هدردبارطضا ٌةطساو ررب یک
 هدلاح وا . یدنالشاب دکلدیا اهدا اف یدوجوم كنسح "یر سح

ETE EY i TETER EEE 

OE 

 ا



EE 9 E EES۳۳ هيدا تام ولعم ۱ 7۳ : ۳  FRETS rgکا  

 : دبا مضو لاوس ر مرزوآ قلوا هک دانا رب دنا تا
 دوخای «ردل وصح ی كتسمح نایدیا دع خسقتم دوخایو یرتم تعنص

 .؟ردمیم «یمشر ثكتيلدم « یسهییبط هجر كنهبرشب تیوضع
 ارک وض و « كحهریو باوج ر یدمش ققح و قنقدت الب کو

 هح و تر وضع ى وا د قد

 هللا اشاو تانداح ؛ ناسنا هققلا یف .ردمشر كتدم « یبهعط

 «كنا وصا هلط رش كعا هدافا یاحیه ك رشب حود ناکهبوشراق وشراق

 كیاکرح و عاضوا 6 كن الابخ < كیازوا < ثالکشا < كط وطخ

 كلم شب تیوضع « كتعنص - یو رک ۱ .رولوا باقوذ ندنح ازتما

 یتافاشکناو تالماک «دهسردبا تاسا - یغیدنل و ی رس هع ط هحش رپ

 یعیدلوا هه كنس هفصو « كتهام « كتتمكح « كنه رعآ ها

 « یتنص خم راتلالبق هدنوجما كلو .زرولوا شمالک ] هلقلیالوق

 باسا « یتسهبناسحو هعاعجا بایساو قیفدت یال < ف یزای

 : 9 را لناحم و یر یسهحور

Ai 

 قازواو نوزوا ردق ه هدنلخاد رات -- ۰ تعنص الا لہ

 راث | هنپ ؛ هدیک لهسردک یرضوط هبیضام كرهدیا مطق رلهفاسم
 خم « دصب ییدهعا هدافاو دق كخحرات یتح . زردبا قداصت هتعنص

 نایاشاب غم رانلالبق . رددوجوم تعذص هلس هدخشراتلاللق ۰ هدرانامز
  ندشاط هدنسهحش هربخا تایرح نایدیا ارجا هدیرلهرافم كراناسنا

 هرلکیزهلس لق « اباق ماط رب هدنسهرآ هسفادت تالا ع ونصم ندکک

 رسم :زیسلکش هکكعد . ردشلدبا فداصت هرلکوزو « ءراقلنادرک



 ایر 4

 كعا باتش هراسش هقشاب ندقطنم و لقع نوجا قمراقح انعم ر

 . روسیدیا اضتقا

 6 ام ر ييدسا بقعل ا E Fy N E یی

 و .رددوجوم یاد هدكنعمنص هک كعد ۰ ردراو یحرات رب یف

 دفان رظن رب هرکص ندنوا « كم هلرلبا  تامتک ردق هنعنم كنانداح
 یطقو مات هدنقح تعنص هزب كعا تدوع ه یرک هلا ققدت

 فادکننا هدوم 9 و روض هک كر رو تامل

 هک وا( هلماغ یشش وا .قعالک | « كملب یکیدا لماکت و

 اا تیادا لوا دل ےک نوا قلب ردیرو د یا
 دای هلبمان هسیفا حیانص ارکوص اهد . زکجهدیا ققدت ندنرظن ٌهطه

 هیشارتلکیه « هبیرامعم «همسر «هب یتسوم « هصقر « هرعش نانلوا

 < ههرصاب كنمسق ر كرلنو یهسرولوا كحهرد ,د ینمرا رظن

 فلاظو لع هلع هان .ژریروک یتکیدخا باطخ ههعماس هدكنمسقر

 زر ایا 0 هاب هب ضلا نوئام کلا ا
 هدهراهطقنوب یزعاقیقدن نوجما كلو .ردنکم یسهمروک یتمدخاضرب
 همام تاضشک و تاققدن یهدصوصخ و ردق هنره .زکحهدا قوس

 یو یف یاسا رب كج هاسهدیا دانتتسا هر هن هدهسلکد حضاو

 اب ر .ینع « یسعامد وام رب كتعنص هقذاب ندو . راریلسهلوا

 ر فدک دا هد مدهطق و .. ردواو یی
 رب ندزلا هقشاب ندمظنتو بر « تتشو دق یاتداح . زرومولو

 او دات ۵ هدناسح ارز ؛ ردلکد یلاخ لوڪن هدول ؟ ؛روەل یش

 1 ردشعا مد اعاد هد ای رظن

 زمکجهدیا عشو قبقدن ندرل هطق زمکیدرت سوک هدالاب .زکلاپ



 لوا ندش رعل

 بس» تعنص راتلا لبق س٠ ردیسهیعییط هجرت كنهبرمشب تیوضع تعنص
 رب رحم ناسل ۾ یمدخ هدناکشت كرلن و و یجازتما كتعنص هلا یزایو ناسل

 -.یدلو كتمیص لاکشا هحیلشاب ندنماسشا هب ییا هدن ر وص رب قرم كملکتو

 تدحو : هیحور طئارش -۰ یطثارش دناع هبا_ضعالافثاظو ع كتعتص

 هصالخ - قالخاو تایح هدتعنص بوم رارکت « داضت « عونت « هیقطنم

۱ 

 . ريس رعي روت كلر رشل تبوضع تعنص
 هدنسهزا یرادولوب كنرلاعدا قلطم نسح « فالح چ ردق تعنص

 هدنسهزآ یایرظن یضرف « یدنع كنهعسطلاقوفام مولع قرهشیقص
 كوص هدزکشوط ندن وطالفا . ردقو ِع رر چه شلوغو

 هروک هنیرظن ٌهطقن یدنک یوا ماع یه « رکفتم یه ردق هرانامز

 اعس هببدنع تافرعت و هدیتسهعرفتم و هان دعاوق « شما حاضیا

 هدهبرشب تایح

 انب هنسهملوا دعیسهدافا كنح تمنص هقِ اف .ردشم ر دتا قاقتشا

 سح هل لوس نونوبو « هلتعسو نوت وب یش ر یھ « كنسح ادتا

 . قمریدب وا فیرعت ر اکو « كما حا ضيا یغخیدلوا 4 كما

 قطنم و لقع طقف .رنیروک یتطنم « یللقع كمشيرک هناقفدن ارك وص

 يطق » ما هدنشقح :تعیص هدلاح وا . ردلکد نايم ر یعوط اعاد





 8 هدا فلت عاواو هیمید لئاسم ۱ ۳
 ا

 سایلا یحاص یمهناخاتک تعانق : ۍرشاو بحاص

 یم معظم تعانق IEE رامن رر
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 تك

 تافتلا

 ماتا

 قاطناو سص خشت

 سر کت

 غلام
 ادب

 مالک بدا : نایب روص یرکف

 جردن
 دیدرت
 فراع لدا#

 داضت

 لدعت نس>ح

 ۱ هیظفل میانص -

 مصب تسح TEN 1 بسا

 به بسا مایا
iS 3 ۰ص س  

 ْ 3 دار ماا

 رو رب N هب ر و

 صوحم ۸رراب تی ۳۰ یمن زی

 لهم غ.رات اس

 غرا یهیمعآ ۰

 امسح دج نیا
 یسا کان هیطول م ي انص تی قامت

 - هام 2 ۳ .
 ییهام وعقو هدیارب دا قاقنشا هبش

E 



۷ 

 ۳ لو هرو هست كبولسا س

 لوح هروک هعوضوم كيولسا

 لوح هروک هماوقا یاهد كيولسا

 لوح هدوک هروک هنامز كيواسا

 ريل هلیدیا هدلا پواسا رب =
 ثحم یحنح وا

 یمهیموم صئاصخ كيولسا

 تک تب

 موش
 تط بس

 تیحقنم سم

 رای آ تی

 تار تب
 تلاصاو تب اتم سس

 رز بش
 دلش تم

 كزهآ --

 راس. كبها لع س

 یدنلش كنهآ

 بولسا فبلصت تنم

 ثحیم نی در

 یلکشت تروص دازاع نس

 زاغ س

 هیشل س

 هراەتسا ت

 هساسا قورف که دن هاوآ هراءتسا هللا هبیشت د

 شیرمت بانک

 ييسش و فیرعت : نایب روص
8 1 
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۳ 

 شربت

 مظن ةدددج لاکشا

 ر رگ عارف

 قا 3 رب رحم دعا وق

 داما

 رد رکف نی 6 رد دح ور عوضومیه ؛ تدحو

 ثحیه یتکیا .
 ییهام كبولا
 يتبه تكيولسا هدتمنص قالطالالع
 لکشو ساسا هدب وا سا



 یاحردنم كارا یر

 لم رم

 ینیرعت کیا كنانیدا سک ١

 یناصق ندنرظن هطقن مزیادب تمکح كفن رعت و س ٣

 ینیدب فی رمآ « ینیرعآ نجحوا كناسدا بس ۷

 تادا زا ج راخ تادا ۸

 ی رلتهدخ هخودو یرلباتک بدا دعاوق داش ۵

 دارا ت ٩

 هفت عییانصو تادا س ۴

 ییمشاو یمقوم که دەعامجا تده كب ادا ك ۸

 ت لار یت

 شنو مظن س ۱

 یتمیقو تبهام .یلم نزو - ۷
 یمهفلتحم ماقا كنيلم نزو س ۳

 هی دا رابآ شاذا هلا لم نزو. س ۷

 یرذاح عقوم كلم نژو د ۲

 ثحعم با

 شود تروم «یزو ضورع د ۵

 لود تروص هزغایدا تس ۷۰

 قمیفو تیهام كنزو .ضزرع ج ۳

 یمهفلتحم عاونا كننزو ض رع .-- ۹

 عج ھل س ۸ ۵

 رنو لمعتسم مویلا بس ۷

 یههدیدح و هع دۆ لاکشا :رلدارب.م بس ۲

 هو --. ٩

e Eمطن هع دقت  

 عارصم بس



 ۰۹۴ ۱م رضاح تیده  وادزو سنام؛ سلاسرهءرزهد - هک اف لیما

 ۔ لو : یسهیحور لاوحا كرضاح لاح - وادرو سقام : یسهعوضوم

 ناژ : للاسم رضاح عیدب - قاراوو لما : یرلسرد هفسلف - هژرو

 < هک اف لیما <« رت همول لوژ بنا لود هر تشک وا و ی

 را كنيررح مظاعا ضو راس اهدو نوموغرود یهر « نهت « رواف

 . >, یراهفلتم تالاقمو



e j 

 بل فا

 د اشاپ تدوج : هیناغع ,تغالب ے كب مرک اہداز یئاجر : تاہہدا مبلعت

 هس لرب راد : بدالانارم  اشاب نا 24 حیا ) تنالاقاس

 شو اسان بدالاعمام - یدنفا یجا ملعم : هسداتاحالطصا _ اشاب

 -- كب یمهف ناملس : تایندا كب سهاط هداز ین« : تاسدا كل

 - كب قثاف لرتسانم : کروت ضورع ب كب مصاع بیج : - شضورع یل»
 نزو - ( تالاقم "هلساس رهانم هدنونفهسزخ ) یدنفا ىلج دلو : نم نژو

 ف - ( تالاقم اساس روم ورا تي نهال هداز لتمم : یقایه
 تیدم - ( هلاقمرم رشننم هدنونف تور ) ك ندلاباپش بانج : نازوا

 - ( مجرتم ندنفرط كب نهافم کا ) نادیز خروج : یخرات هالا

 رشتم هدهعدق لئاسر شعب كمرک | داتسا لا ےل افص لیعامسا :هبفاق

 - (هلاقم ردتنم هدنونف تورم ) كب ترکف قیفوت : هدنقح مظن - یرلهلاقم

 نادمآ - ( رشننم هدنونف تور ) دآرف دم هداز لیرپوک : لم ضویع

 تفنص - ( رشتنم هدنونف تور ) دأوف دم هداز لیریوک : .هلیتبسانم نخس

 هدنونف تور ) كب مشاه دجا : رهلک _ نایاس ندلاباپش ؛ تاسداو رحمت

 راس اهادو - دآوف دم هداز ییریوک : هیرکف تای - ( هلاقم رشتنم

 الا را قاط رب

 تیک تا اچ اکیا )نه تلو : تیام هست ۱ یا
 ەر : بولسا لس ے سورغ :٠ تعنص *یدایم - نوروونهژوآ : عياد

 اوو : تولا لکشت تالاا ناؤوتنآ رب رخ تعنص - نوعروغود

 : مارد کیو یکسا  نودنالواتسوک : اصن هدنقح ریرم تعنص - الابلا



 يبدا ثامولعم ۳۷

 دا لوبق تبسن ههلقع تاشدصتو تازیوح هجا دشت

 ل ندنفرط حدامرپ هدبومک هلیوس اش رازوس و ۰ ردرژوسم

 تدح هلا دع ازسا یرازوسوا حودموا « هل وا قالطا هحودمرب

 « . ردهابتشا ین یحهوتسوک ترفنو

 کا وام هدو قحانالک | یلعور ممصو ٍیتییط

 ك هلسسو < زفاسدا نردشش رلیعاش فول 7 هلا دل

 وا هلا 6 لماوعو باسا قوح م . یداوالصاو هخش هرود رب

 هلیتم كزیرراکسم مه ضعبو كن«یمانش» بولیقیب تایبدا یانب یکسا
 سکع ۲ . كلبا < ارکوص ندقدلوا "لصاح بالقا را هداداو رکف

 .یدلواعقاو موجهرب شهدمیئراق هبهظفل عیانص هلسهقاس لمعلا

 قجانوقوا یلاملاطمو تالاقمکهدصوصخ و كلاک قمان « كناشاپ اض

 1 حضاو هدنقح یطارفاو تدش "هحرد كالمعلا سکع هسرولوا

 . ریلیب هلثیدیا رکف
 یناماکت"یعببط یارحم تادا «ریارب هلراموحهوب نوتب هفامعم

 ا جاسا ادم یا اهد هظفل عياض كرديا بيقعت

 هدلاح ېه ربارب هلقملوا رستسها كب رانو هلتست هنسکسا . یدلوا

 یذهلاا « قرهلاز | نولوسو راتو شاواپ طقف . یدیا دوحوم

 طفل هتخا س هدهرضاح تاسدا . یدرک دون مودعم اندا

 هدناف ی یتساوا ء هدهسرلس لینا فداصت الاح ےب راقاحتوت وا

 ناه تام حیانصنالمبای هلیدصق۰ منصت هصاط ابو هب هظفل عیانص

 یهعدق تایبدا فرص « هظفل عیانص نوکوب . نمهنیلک تسار چیه
 . ردک ورتم نامه ناهو قسقدت نایاش نوجما قمالک ۲



 و

 ۳۳ هسدا تامولعم

 هنسرللاشم قفوم و قالراب كنهدود عیانص و هدنرلرا ضعب

 . رلسانولوا فداصت

 ارجا راقلاف یک هن هدنمژنز كرکو مظن كرك كنهظفل عیانص
 مدداب هحرد ه هنطاطحا و خسه كنمەعدق تاسداو <« اتا

 ك« عج الثم طقف .زلکدكجهدیا قیقدت زاردو رود هدارو ینکیدایا
 هقفدب رب نوزوا ردقوا قهالک یموبنشم ا کهدنرزوا ضر

 كعحس هدنس « همانتعا رض » روهشم كماشاب ناسا 5 جاتحم

 .دلنمرن « رارب هلفلوا رکنم رغ یتمدخ یهدنصوصخ كنهآ مات
 كعا فطع هبس و ینسهعا هظفاحم هجررصع ینسهلوصوم تنهام

 «یسهحال یثابنابکس هجوق « یسهلاسد كب یحوق . ردیرورض ناه
 سا ر اق رانآ ضعب یک یخرات ایمن « یسهجرت رابخ الا فا
 هناساستحا و راکفا ناس د ۳ ردق هب هحینلک هب یسانش یهسر ول وا ثاح هاب دبا

 : نذراو یرتات رب كوب لس هل ها اص ريغ

 هراعشا» هدنرئا یهدنمان « بدالاناز نیم » ؛اشاب دعس یلرکب راید
 :رویبدیا حاضیا لز وک كب یهلثسمو هدنتلآ یناونع « تاظحالم رتاد

 مظن هليا دیلق هتسارعش ناربا ابدا یامدق نیهلیوس رعش هجزعاسل »

 نوئوط لو وا او نمارمشر یدو, ییاوا یا اوت

 ا ردشماملجا لو ر صوصح غا هد رعش دیتا

 تاغلامو هلذتم تارعت رباغم هتققح هجرلهشدم نمارعش هلعءانب

 مازلتسا یلامعتسسا هنجهسم تاہدشت قوج كب هحتاانغو هدودم

 .ردشملاق هدر وص ر كج هم وس یدک ٩ دا هب رعش تاسدا کما

 یننوج كفاصوا یهدراهدصق نانولوا مظنت هدنرافح ریکا

 تاریصتو هنیراهلصا تقلخ و یئاصوا تققح كراح ودع هک زروسروک



 هيدا تام ولعم ۳۲

 ۱9 فر ندا لا هامصو مش هدنکل# « ندکسا

 هغامد تلا « یرلهبرت زرط « یرایعانجا طح كنهدی زک و
 "امسقیتح نوکوب - « هسرولوا كجهليدیا لبلحت هاشال یراهحور و

 یتمدخر هلضن ندددور شح هرا « كرلسانج نوروک نحمسم

 ییدلدیا ارجا لصان هلشهاوخ لاک كراتعنص هدافو موزل ین نایالوا
 «لکد هنیراحور ممصو هتعبط ییرارظن . ریاشالک | یالوق كب

 یالوق یدلقت هدایز ندلشو عاديا و ندا فطع هنراناود نارا

 هظفل حیانص نالوا كعد كلهلمع رب هداعلاىلع « نمرلعاش نالو

 اهدو قفاوماهد هنئالباع كنيراحور و كنامز « یطوقس هنیرلهود رک
 لاقص كنبدنفا نالف « هنمولوت كندك ر .ردراشلو ردقت ناياش

 < كمءابوس را رات یدازوا نوزوا هتساشنا كناکد رب « هنسقار

 نوما نامزوا « هلم هسنوروک جنولوک یتح و لوقعم ريغ هز نوکوب
 دلت خراترب ههسمیک رب ناغوط ینجوچ . یدیا یببطو طیب كب
 یز اج یرلکج هدیا هدلا هليا هطساو وا ۰ یرلرعاش هلح ندیا مد

 هلراهاشداب هدیراراکتعنص داتساو زاتادح دلرود ۲ یک یراکدوشود

 . یدراروعا بقعت هاق ر هقشب ندقلوا لئات هتشافتلا كنارزو

 «راهقراخ ضمب دج هدنصوصخ هظفل عیانص ۰ نمرلرعاش یکسا

 قوح ندننایدا ناريا هدصوصخ و هدهسراشمرتسوک رلکل هداعلاقوو

 ٭« طوقتم» <« ءاطقر» < « ءافح » ءیک« فذح » .ردراشلاق یغاشآ

 ر بتک زکلای نوک وب یک « مجمم ۱۰۰ لضوم» طق
 هرلن وا نصایدا « هکردراو هدو دم عیانص ضعإ شلاق هدنل وھح هنس

 هک واح ؛ ردراشمامالوا قفوم هنمظتن هعید رات | كج هاسالوا لاثم

 یک « ملکلادراوم « > ¢ ماهل الا عطاوس » كن« یدنه "یمف » الثم
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 تایبدا یلنامع س. ییشابد عقوم مایا یکا كن ظفل عیانص
 كاهععایجا لماوع قوجر, ییبط و هلیرابتعایسهینبو ساسا «یسهیدق
 < نوجا ىغيدلاق هدنلآ یذوفن كنناببدا مج قرالوا هدنريثأت تحت
 ء هظفل میانص نالوا لمعتسو بوغرم كب هدنتعنص رانا نارا
 لاغشا عفوم ر مهم هدهدزعابدآ مر راقاقتشا « راعیصر « رلسانج

 هنسارحا كميانصو ندنرظن ٌهطن یسهنو ساسا « نابل .ردشما
 < نهرلرعاش نالوا یراکشتسرب دلقم ناربا « ندشیدلوا دعاسم كب
 تردق زاراو قاقحتسا بسک قح هنسهفرظ تفص قلنادهتکن

 هسلکد امام هنیرا هیافو و ء راشمشلاح قوج كب نوجا كمليهديا
 . ردراشل وا لصاو اف هل

. 



 هحدا تامولعم ۱ ۳۰

 خیرات ییهوج هنوک اعد [ یسانش ] مدید
 لاصبا هبا یاغا ىلع قح هب انح

 ينا

CVO 

 نداحاس نازو قیفو "هطر# قجیلوا

 ی رح عارس یدل وډ یوص هب برد یدتا

 خزات ماو اک ۷ نداق رج مدلیوس
 یرح غارس یدلوا كلف تالف "هکاف

 یسانش

 اف

 هل.-!دیا باسح لخاد ككرافرح زسهطقن زکلای س. نیم سان

 . روند یحد « هډاس خم راب کو و ردخم رات نالوا

 نخدات ریرحت مدلیا هلرلهداس فورح ۱
 یدلوا دارصرب جوزت روس بوروق اغا رکن

( ۱۱۹۲) 

 دناز ایو صقان نوجمایملوا مات كفورح ددع --. ےب رات یل ےہ

 كناشاپبغار .ردرلخرات نالیپاب كرهلبدیا بارشایمضو حرط كراهلک
 : ینیدزاب راد هنحتف دارغلب

 اشاب دم ید)ل۲ ینسهعلق دارغلب

 < نکیا داز .یددع رب  یللا.زو کس هدنخرات

 نمرات مدد یرافک رکغل بوراقیح

 بولطم هدلاح ینیداراقبج « رافک رکشل » کهدسنلوا عارصم

 ۰ روبل وا لصاح فورح ددع نالوا



 ۳۲ ۰ هسدا تامولعم

 ین را مدهلب وس همظن نادبم ا

 ماسهش یدپاب هلدیق الم نوا ناي وط

)۱۲۰۸( 

 هاو اشاب دش ر یداوا توف یدا مظءاردص

 ناش هلا ترادص هاج ىدا ردیلا

 مدزاب 1 یسانش 1 یخ راتو مات هد وف

 ناکم یداو ارژولا د.شر و ر دص

 .ریلیرآ هنس رلمهسف هسمعل <« لمهم « یه وح « ما < هح اشاب ےرا

 نالوا باسح لخاد یرافرح لسکت كتيب ایو عارصم « مات رات
 . ردمات «غرات ینیدزای راد هتنافو كناشاپ دشر كنيسانش .ردخراب

 ا باسحلخاد كرافرج لطف کلا ا ۲
 تراشا هاب راهلک « وک ‹ موج » ینیدلوا یهوح كم رات .ردح راب

 . رسلپدیا

 كلاش یصواخ سو« هکهاوو ميیرد
 لاسو یدک هباق ندانف قفش با

 یدشلوا اع فورعم هلبا رخ لاک
 لاد یر ام نوا وا الاح هنلاح حالص
 ناه یدردا رودص قملا ندتسرب قحوا
 لامعا لاعاد تادس> یساحا

 هالا بیبح ترضج اک ۱ تعافش بودا

 لالو لاج تیّود هلوا رسیم ید



 هدا تامولعم ۳۰۸

 ك رضخ ندنهدومشم یابدا كرصع « هدنامز دم ناطلس ماف
 جرات كفرش عماج یکیدریدتیا اشنا كيلاراشم ناطاس ندنفرط
 . رالشاپ هلبا عارصمرب رعشم یساشنا

 هر ی رم هلیذ عماچ

 .یدریلببی هلراهلک عراکرت هدنسدرا هرابع « رات « یربلوا اهد

 ؛ ردسب رخت مرا كساويس ندقرط روک یەک ( ۸۰۳ ) « بارخ »

 . رردلیب ینحتف نامز كنیرهش لوباتسا ( ۸۵۷ ) « هبیط ةدلب »
 راد هننائداح و عیاقو كنامز « هدنرابآ كنهنامع هعدق یابدا

 قوج كي مرا وات هدراتروص لجل ؛یلهتکش ابو فیطل « هفاس
 زارا هدایز لا هدنصوصخ رات یژورس هصاغاب . ریلیدپا فداصت

 ناور تاتامزوهتماج وف كتب راهاشدا لنابع ردا تقفو»

 . رددوپشم كب راخرات یندزای راد

 هننفرس بوکج ید)آ میلس هشیرصم كلم

 یرورس

 ماس هشدونج یرص» بوقآ اسا لب یدصاب

 یرورس

 یدلا ماس هش هایس ی رص« بوبا دیو هب

 یرو رس

 كنهناخوط انب یدلیق مك لاعلا لاع یدل وا

 مرک هاش را الا و ی هدنسالاب تمس



۷ 

 ۳۰۷ هدا تامولعم

 باصت تردق ٌهمالع فراع

 بأم تمکح ةمامف فقاو
 نیمزد وادخ اادو لقاع

 نیطف دنم رنه اتکیو لماک

 داشرو لضف هطخ یادم

 دادسو لع هنر یاهتتم

 راک زور نازجاع رکزسد

 رازراک نامرپق راس تبسم

 من ناد رقم یربهو فطا

 محج ناب رم یرہقو فنع

 اشاب اض

 لک هکكتسدوحوم لوا نس ! مانا ةمذا كلام یاو ! مالع كالم یا

 هکشتعدیم لوا كس ! كسرابا ادیب هلک ریدقت هدماحرا ماک ۱ یراتخر

 . كسرايا اددوه هلک ريد هدماک | ماحرا یلکراءبخر

 اشاپ نانس

 ها شرع توگلم هاش

 هیاس شرف توربچ هام
 بلاغ خش

 عیصرت ؛ ردلکد یرغوط قلآ هلا يملق هلیدصقم قمی عیصرت
 ٤ ردک هشوخ هدر دش. یبدلوا ع وطم ٤ فرط 6 هدیعنط لاح

 . رولوا قول وص هسقو

 ینس هدعاف < ردهدکملسهوروک زستعنص تعبص كوو كلا

 ن ردیلمای وئوا

۱٦ 

 امن هلیبادح دجما ینعوقو خغرات كناثداحو عياقو =. رات

 ۲ لوا كلا « تعنصو 6 هده اع تاسدا .ردةظفل ِتعیص 1 نرد



 هيدا تامولعم ۳۰

 دهه او « یعسط <« فا رط «عوطمنوحما یسهملس هلوا لوقم ثكسانح

 كنها نامان ۳ هلتساعر هجاشحا هققد وب راکت < ردمزال یبسهلوا

 : رارابای رسادح لر مد رو كجه هلدیا 3 نوجا

 هلا دع یس4۹سدقم ةف طو كالا كنبدع یایلمع انفاو بی رم و بوروا

 . ! هلس یدعاتوا ندةمالثقلا هل رالا تدسهبسایس نرومأم کم دی دن لع

 هیفشت طئاسو ردقه زسناج ۰ یلناج قرەوط هبوط یرلهاخهتسخ ايلانا

 هایح قح كبېرح قح ۰ اپوروا ۰ یدمنکج ندکعا هرداصم یتسپه هسراو
 هلا توکنش 9 ندا نود هدنتر وص هب وأم دعا یکیدتا مد قب

 دامظانوسلوا هللا هلک رب ینک اب لاعفلا دارش نادجو داردا رتس یارجام

 فن ناملس ۰ . ! هل ىدا

 یدعانوا » هدملق رب كلام هزات بوأسا ر یک فاظن نایلس

 « هه نیزسقلواشارخ رظن «قورفمسانح « هل یدعا» « هلس

 . رویلیبهدیا نیمأت كنهآ رب فیرظ هن

۱۵ 

 مظنورثن «تعنصو نالو یدقم هدایزاهد كمحس -. عیص

 ۱ هدهلمح رب دوخاب هدعارصمر رک که نوحا

Oكنهباشتم هلیرابتعا هفاقونزو هصالخح « تاک 6 تاکرح  . 

 : رنولوا قالطا « عیصر « اک هدعارصمو هل رکید

 تمرکم ت1 رابما ۳

 تھ بات راوا علط+

 نوطب یاپ افخ زادنا هدرب
 نونف یایابخ ٍزاسانشور

 سم سل از از



 ۳۰ هییدا تامولعم ۱

 كح شن تاملاطم یدالاب , رد کلن راعارخ لو
 ,ردشلدیا ناس نوجا كنا لیکشت لبلد ر هدایز ندنموزا هتک ورم

 EN هنب رکید 6 قلطم عج و هنیر ۰ ردولرد کیا عحس :

 . رارید « دقم » دوخای « یطیر

 بفطع ر هد نون ولو هدهمالک لصاوف یو : NL بک از

 < ردقلطم راعحس نایهلوا طوب ص هشام هلم هللا طفل رک ایو طا

 . رددقم هسا یسوکعم كنب

 7 : لاثم هل شب 1

 یدوحو یازحاراک زور قوس «ژامالشاب رالشاب هغمشپ اج ها.صخ طقف
 ۰ یدتیک یدلوا وحم هر قو ت:الح هر دن 1 وا ندنکیدسا رامرات

 لاک 2

rE۲ اف کم  

 تامابنا و هرخاف ملخ بویلوا زق لاعا هدنریفوت ریقوت مسار
 « ۰ رل,دل وا مذم ی-«فناط یغوا ردقلاوذ هللا هرفاو تافایضو هرخاز

 یحرا هجاوخ ۱

 ید دل وا لوصفم هدافا قاس 5 ردزاو « قورفم عحیس:» هدر

 : رولو دوجو هد رب دق ۱

 کو ٤ رو ور وک هدبارتخ د سیا رع سال ۳ هکر دزوجع هنزدهربپ ر ۰ اند ۱

 «یسافصوقوذ كن ۲ .روکوزوک هدیناداب۲ ربظم : هکردهنارب و دابا بارخ

 دادعا راحشا قاروا یانحو ضغ و ردراد ابا یک ناتا راو ناز یافو

 يک بلک « رب یدنک ینفیدروغوط یک هبرک ۰ ۰ ددرامش یب یک لام

 .دیدتیا دقعهاکسیک ۰ یدمزوب هدیدنبا دهم هلکیک ہرریصیا ینکیدتبا قاق ]
 اشاپ نانس ۰ یدمزوج "
1 0 1 

۱ 



 هدا تامولعم ۳۰ ء

 رهف هلراهلک انعم ی « شوب « هکلدیا ادف هساسا لکش هلسالتا

 .كرایکسا « یدّس تیام هاشم یج . یدالشاب هغلر دل وط

 . یدلدا یقلت تب صد هدكما هداعاو لش ی راقدنالل وق

 نو رس TRT ۱ نان آنایزلپ
 راندا فی زط عدم ء سقف « جاور هدنف رعم رازاپ هرب س راث | یک

 .ققدربلیبهلقا ثان سکعرب هدوا « یدمزال افش رب کوب .یدلوب داسک
 كرات زات سکعرب نایالشاب هلبا یددجت ءرود,یسانش - اشاپ فک اع
 دودح *یرل « ر تو » .یدتبا ددشتو سوت )ر قرهلوا تساتتم هلسدش

 < مانا هدیرات ا نالبزای هلتروص وا 13 یدتبا جارخا ندنایدا
 ءوهام ورا یغیدلو هدنلوضف ۰ یدنتلپ کما جارخا نا هجا

 هدب « تاسدا هنوع « كرهب هم هدیاعضه ‹ یرلعحءس 6 یرلهماق یک وهآ

 اهد هسیا یخا لسن .رولو قونوص «ردیا دقن كب قفوت اضلاوا

 یتیدهم هلوابولوا قفوم كس راكع هدق> مجسم رد قرهلوافصم 7

  iروسرو مکح هزوک کوا 6 روسلآ هراسعار 3

 نوزوا هلا عحتسم ران قرهقبج هجراخ ندلوقعم دحو هفام عم

 هماح هدرضاح لاج ۳ رب ؛ردتنح قمشایعوا نوکو هب یدازوا

 دلش یهعیدق او ناسوت جام < ردساسل كحاص و لزه

 ۲ سقف « رل یب وم لاوخا ردا لاح تدوس
 هدنخ رابا « هشرانا كرلتو .. . راروسلبهدیا دقن هدزرط

 قوذ رب سفت اهد " ةققح یسهمشراق یضام یون هوشن رب هنیراثت

 حا نال ندرازوس وش .طقف .رویدیا سسحتم ییاسنا هلیا

 كب هدهلأسا کنوکوب . قمراقیچ یتسیمطق روتسد .ردعجسم ژن

YEته نت تا سوت ی نوت  



SES ین یر ی ی AEE 

 ۳۰۳ هدا تامولعم

 همحس زکهسرع ندرظن هدزرطر ین | یر ندهعدق راثآ قفتاام

 هدنتفلکی رحم ند « اشا نا هعانما رض > الثم : زکسردا فداصت ٠

 : زروسلآ ىرارطال وش نیزسقملو ق

 هک ك سظفاحر « نیا بتاک لقع هدنسهمکح كاضق هک كسکاحر »
 ملق هدر رج یتردق هک كسرداق < لمم باک هطق ر هدنسها زخ كظفح

 ۰ تا نحر ‹ رصاق ییعم حول هدنس هطاحا تنام ولعم هک كلاع « رفاع یعا

 ۰-۰. هرطق رب ندنزکد تم رک بل اع «تلسع رک < هخفررب ندنتجر كيل ن راد 1

 یر رب كتاکهحانکسو تاکرحو فورحهحنلقاب هتسراتسام هلم

 .روسلوروکییدتیا لیکشت یینصو صوصخ كنهآ ربو ؛ییدتبا بقعآ _

 در یحماشن یلدادعب كل وضف 6 )هديا تعەحاص هنسهقشاب ر هس

 : )هل یررطس وش قفنا ام فک ندنسهماتیاکش یشدزای هیاشاب

 تاظوظح راوا طبرمو ؛ ردیهلا ریظم تروص اع ! لفاغ یا »
 دنمهرپ,ندکلم صئاصخو۰ زاو! كنم ندنوکام کلم هنيا ره ! ردیهانتما
 4 ۰ زا و سرس د هوکلم ناف نالوا

 ۰ زاوا « ¢ ردهاتتماب « 6 » ردىهلا « هد راهلح یيداقو وش

 . ردقفاوتم و هاشم هنر ر هلیراشعا یور فرح یراهلک « زلو |

 . ردراو عحس هلع ءانب

 ص وصح كنهآ رب هدر ده یبدادبا راوی هوا هفام عم

 هظفل تعنص ر كج هل دی | تباکش هدڭكب ET ناسا دىل وت د

 نالوا شلک هبهجرد كج ەلد كورتم لما هدرضاح لاح .ردلکد ر

 جارخا ندتعنصو تایبدا تسرهف یهیدق راثآ لامالام هل « مجس »
 تاسدا 2 هدتاعوطمو تعبص رود رب خاتسک ردق كحهدبا

 ,ردشم روک هساهع



 هسدا تام ولعم ۰۷۲

 هدر دف یییدلوا قاف هلکش یلوا هدنص وصخ تعغالب و توق «تاسا

 : كسلوضف . ردلکد لوبقم هدلاح رکو . ردلوقمو حودم

 ارل ا ۷ لدا تدا
 زالوا لاء اپ ږکمشود هنتسوا ر اض

 : نایدیا سابتفا ندنعلطم

 هعاص تاذ یهثیپ رنه یراسک اخ

 زالوا لاماب هدهسشود ه» رپم وت رپ

 ندنکلوا هلبراتعا تغالب و تدش كعارص» یجنکیا هدشب
 یسالوا یثرب, هقشاب ندندلقنرب یداع كنواو یسلو نود قوجكب

 . ردلکد لوقم هل رابتعا

 مدعد هک ینو نب
 مدید هک هديا ضرف

 ) كاب نم كبس »

 قاب

۱ 

 هدهسامع تادا ےرات . ردهظمل تی را ها عرب تب عج

 دک كملسهحا هج رات "هاصاف ر نوزوا هما « یرود عجس »

 . مکح هبهماخ تسد هجرارصع ربارب هليا « عیصرت » نالوایییر «عجس

 ۲ تادابعو بک ارت نجما كملیلوا بناکر یتمق رنامز رب .ددشمتا
 ا ظفل راو فوطعم هتیربرت « اهدیراهلصاف مالک ء هدنراهرآ

 یواتسم هحانکس « تاکرح « فورح هدنراتاه دارلهلح طو ص

 فک :یدضتقم قلوا كلام هتقالو رادتقا كملسهردل و رله



 ۳۰ هسدا تامولعم

۱ 

 عارضه ابو ت ی ندنعارصم .لررعاش زر رکید ا. یمن
 را دک نوا كلمرو تر توپ دمنافا دات

 .ردکما هوالع

 لح هتقرس هدردق ینیدلوا فورعم تایبا نلیدیا مض ۱
 د . ریلیدبا رک ذ یرابحاص نونا یساع ا ]

 رونروک نابسج هنفاصوا بحع هداعول

 : نیمضت مهسردیا كنبقاب یت هلو
 دی دس دس ردیکمشیا 4۰ ج وجاي عند «

 « لیصح نصح ردیکرد هلا شيج عنم

 یش

 .ردشملا ندشابكرهدیا و ینمسا یعارصم کیا وس هدنسو دصق

 بسانم هلاح تیشیا ندیمایپ یمظنو
 : ردمحع لادنخس ناراب ةدز مک

 متسلا م هدز ی ومس اب 2

 مقسم هه زا شب و شک یغاس ههزا شی ۶

 یدادغب "یور

 دامبا شل ندنلکو ک یرالما نولو

 « داش اک | راەسليقە * رک اش اک | رل سری وب »

 ترکف قیفوت
 ۰ رود ارود یاک ذ یا كکیدد ردورغو هب

 « تعاس یه یاوه یلسآ هدزکد رسا )

 لاع قاف

 نایدیا نامضت هدرکید لکش كلرهیلدیا هظفاحم یرایلصا لکش



 هسدا تامولعم ۳۰۰

 یاد وا تماشم اعم ریز اتک و طمات زکلای بوم وا دوخنام ندهلصا

 . ردراو قاقتشا هش هد <« نوجا

 كسهناتسم رطاخ یازف تحار كسحار

 كس هاو د قشاع ناور دقن كسح ور

 یف

 : هدنسهرایرلهلک « حود « تحار « حار » هدنب یيراقو كنعف

 ۰ ردراو تماشم اظفل زکلاب

۱ 
 ثیداحاو هعرک تایا نوجما كن ا نیزتو هوتی اب --. سابتقا

 نده رش تیداحاایو هع رک تایا ران وب 7 ردکعا دایشنسا ندهف رش

 . زلدیا حرصت یرافدلوا

 « یج ف لک ءالانمو » "هضافا

 ۱۱ راثت حور یدلوا هناب ان مج هدرسف

 ۱ .ردشملواسابتقا ندنالج مظن «یح “یش لک ءامانم انلهجو» یتب

 ۶  كناک ايو هنبربغت یالوط ندنزو ترورض كمالک نالوا سابتقا

 لک املا نم نامجو د : .e ردراو زاوج هنیرخأتو مدقت

 كرت «انلعجد یبم هزو ترورض « هدشلج مظن « ی یش

 ۰ ردنا

 هجیک نود یرادلد خر فحصم هدسلح
 نود بقر هدا برق هکعا سو

 1 اوجسع ال » یدید یدلوک راذملک لوا

 « نورہطملاالا » ناه مدید بودا سو ن

 یا

 كب مرك ۱ : تایبدا ملعت [۱]

 هر



 ۹۹ هدا تامولعم

 مشت هماشم هدمدرب یدتسا

 دادبا زا مش رشت ردقو
 مقم هدرلد ةرط دكهسا وا

 یا

 هدام ر یرلهلک « ممشت مام ممش » هدراس یهدیراقوب

 . راردناقتشم كيهبلصا

 . قو ادتبا کس هک « كسلوا لوا نس ! اهاشداپ « اکلم . اپل
 كکودا هنهسیک هک سیهاظ لوانس .قو ابتنا اکس هک تكنمرخا لوا یش

 یارح كلاع هکكس رب ۰ زمنلزیک ندهسمیک هک ك سنطاب لوا نس « زملس
 را رولو دس یاجاح حاتح عیچ کز قاب مویق ی رواوا ندنس

 ینو دارلرابج هلب ریز « "الالغا مېقانعا یف انلعج انا » هک , كسرابچ
 ناج دارلیهاق هلبغی « هنم انطق و » هک « كسراهق ر ۰ ردكسشمالغاب

 نوجا كحيبست هک . كس سودف حوبس رب « ردكس شسک یرارمط
 تاومسوالاب مراطو یولع جراعم هدرحم حاورارهاوز سهاوح رازه نارازه
 خاس هدکسیدق نامجو غ.اس هدکحیبسنرحش جوف جوف « جوم جوم هدالعا

 .« كلسدقتو » یرلقوبغ « كدمح حبس نحن » یرلحوبص بول وا

۱۱ 

 هدنراتباتکو ظفلتبولواذوخأم ندهبلصاهدامر --.هیاقتما مش

 رله ننیروک یک قتشم ندهملصا دام رب یالوط ندتماشم
 1 ردمج هدهرابع

 رامور وم تحاح راس هدک وق

 راو رو “هلعش رالا رلکهد

 اشاپ تانس

 هدام ناع یرلهلک « را » « رو » « رام » « روم » هد وش



 هی دا تامولعم ۲۹

 . رازوس قوج كب یراع ندتهازت « ندتفاطل « ندرکف « ندساسا

 ر كراركف یولع « نام « یدج قوحر « شعا الما یرلئاود

 نکم هدیدح یابدا . ردشمرو تاسالس هنسهم رک هللاح قاحووا

 ردهدقمر دنلوب قازوا ندتعنصهحاس یتنیز هدنافی وب ردق ینیدلوا

 ندسعاص . ردهدقلوا دید اب شاواب شاواپ هل یوعم سانج یح

 ۱ قرهلوا ردات ك 6 من هدر دش یزدنلو هدییسط لاحو ندا[

 ردهدکملس هاب دیا فداصت

 رلاور مهم كن س هدنص وصخ 0 ضبرعت سانح هقامعم

 ا هدایز ك هدهطش كس ونعم سانح صوصخاب « لس هاتوا

 .:ریلوروک

۰ ۱ 

 یاقتشم هدایز اهدو رب كلا هبا هنلنصا دام رب -. اقا
 ۰ ردکعا قشفلتو 3 هدهد ع

 ندیلفس راکبات لوا یرلکدید كلف

 اار باد یدک تا لاو ردو
 اکب هلاوح یدایا یزالم ییا رب

 [۱] مس مازتلا راشمتا هلبا كارتشا

 « مزتلم » نالوا ذوخأم ندنآ و « مازتلا » « یفن « هدنسهمطق
 ۰ ردشعا | هدهرابع یعراهلک

 دارذک یدشود یهنیح دوشک

 مش هفان سفوب ردهنا
 كسفن نیکشم تہکن ناہج كيب

 كب مرك ۱ : تاپیدا میلعت [۱]

 ترقی Sain یک



 ںانج نیجما قد راکتعنص هقشاب ندنو . رولوا روا رورغ « ققر
 لکش رب « یعادبا رکفرب ؛ ردلکد هدنمکح ظافلا همزاب رب یوم
 رکف مهم کیا 4 لک تنم تسدر ۳ ,ردهدنتمفو تىھام یعادبا

 ۳ الاثم ۰ ردن و دم هب ی ودعم سانح هدینو 6 ریاست هدیآ ملست

 یدهج هرادل د ینقشع یارحام لد

 یدهج 1 روا لو یدج هزات غاد ك

 لص وم دعسا

 هنسلک و س د یر ردراو انعم ییا متن ¿ناو یهدارو

 رذکعد » ىدەمرتس ول فو یهراب « هدیرکید 6 ىق رس +

 : قوذ زمفیدلآ ندنوب هیفامعم . روییدیا ررکت انعم هک كعيد

 یاسر دی نریدزک ردکتمسق

 ینس ری. ر تبقاع هلوا لفاغ
 یدداال

 هلعءانب « ینشک قح یر ارز « زهمهلآ ندنسیظفل سانج
 هزعرلرظن هبیرغوط ندیرغوط یرکید « روبقار, هز ینشک قوذ
 . روییدیا ضرع

 تعنص ر یرلکدتسا تعد هدایز كا كهعدق یابدا سانج

 هسانج یونعم «یظفل هج راکیب ق٤ | رظن رربهلیوش هرلناوید .ردهظف
 ضصوهلس هسلوا قونوص ردقه رانو «ردلکد نکم كمما فداصت
 كجوک ر, یسیرنک | یتح . یدراروسروک تیم رب كوبوب هدننیزآ
 عنصت و فلکن « راروسلانوت ءرارو هر نوجا كملسهدیا دیلوت یانج

 ندیونعم سانج هدرانوا هلصوصخ . یدراروسلاق بولوغو هدنجا

 هلبسح تبلولعم وب . یدراو تبح و هجوت هیظفل سانج هدایز



 هدا تامولعم ۳۹۹

  ندنسامهللوبقافتا هدهمب را هوج و نایدیارک ذ هدالاب مانربغ سانج

 كنس كلاخ یلاح ناشیرب كت كنهد یدلیق
 كنس كلاح رده كسزامروص درد ېب یا نوک رب

 لوضن
 | . یک ینیدلوا هدنرلهک « لاخ » هلبا « لاح » هد

 ۳۰ ۱ ا اا لاتا نراس تل فکر
 : رل هدیا

 نیسهلوا زسنس هظ رب لد بابرا سا
 نیسەلو تمرح هدلاع ندا راکنا كتمرح

 ی

 . « تیاعر » هدیرب « « مارح » یرب هک یک یراهلک « تمرح»

 1 سانج . ردظفل سانج راسانج عونو نوتوبهتشیا . ردهنسانعم

  كلظافلا نلیدیا رکذ قرەلوا یلانعم کیا زوس رب هجنلک هبیونعم
 ۲ ندنسمهعلود تبسانم رب قوج زآ هدنسهرا ثحددص هٍلیرلانمم رکید

  كظفل ی ا فرق یمدشمرا طفلا ناجا هلکنو ؟ رددلوتم

  ندنسهفلوا سح یررکت كیانعم هدن رهید « ندنسهلروک یز ات

 ۰ ردراو تفر ر « مک رب « تیوح ر هدیونعم سانح . ردلکشتم

  «دیدوک هلرظن كليا یوا « ردهننکع هاما هدیظفل سانج هکولاح

  تیذر ناشفا زار ۰ « هزهوک یظفل سانج . ژردیا سح « رالک ۲

 " ینیدریدناوا هدعماس ايو ءرا كتب ونعم سانح صوصخاب . رد هسدا

 بولو یشش ر E Ah ابافخ . ردهدایز اهد ندظفل سانذح قوذ

 | «عساو «نیرد زسهمش قوذ هصح نشود هاکذ هدنصوصخ قمراقح



 ا یی و ی یی ی و 6

 ۲ ٩ ۵ هسدا تامولعم

 « هه کیا الوا هرزوا قلوا صقات ۰ مات سانج ؛ یمانج ءانباکوب
 كتبا مسقت هپ کیا ابا هدهدزوا قلوا یونعم سانج « یظفل سانج

 . زهدسروبج
 AEC عو كفورح نديا لک ىظفل کیا 6 مان ساذح

 قق ءدنصوصخ ردراع ندوک و حد
 . رولوا تکم دوخای ١ طسب اب هد .ردیا دلوت ندنسلوا

 « زاپ » وقوا « زای » شبق عد میاض یتفو همها

 یهو هدازلبئس

 « زای » و همان رب هدهتفه م راکب

 « زاب » هلهجو مکیدید كهسقجەزاي

 افص لیعایسا

 اضق هرهد ناروغناد هلا هجون

 اضر هب اضق ناه یرورض یدنفا ر رو

 7 یک ی وا مش لاو

 ۳ هوح و فرص هدلاحینادلوا د رح ىرلەک : یک ص سانج

 لب تزور ةقشاب دوخاب هيرو رک توش لا
 : رارولوا تک ما سانج هدر دق یراکدلدیا

 یهاو یلکد كن ۲ یدایرف
 یهاوو ءآ یریلیب هدلیلب

 افص

 اسرهللا شا یزءهاوآ تسد

 دراباق هلزلا هسفو ین دوج عین

 قفو تایح بآ اد یگ و سرو هز

 زراپاق نهالک هدتءاظ هر قهملو یرضخ

 النه ترع



 هدا تامولعم ۹٤

 ادوس نالوا ای رم لقتسم

 : ردا هم کیم تكس حوا

 ىلاع قثاف

 ها هن ءرادسشعم هب « زار حور » هلا « حور زار » هدنسهعطق

 . ردسکعرب فی رظ هن

 | تب رب بودپا لیکشت عارصم رب رکید هلیسکع كعارصم رب
 . هلوصح . نمهلوا تقفوم جتنم تقو یه و هحنلک کمر تک هدوجو

 هناراک عنص « سده « هتسج ر « هدیزک "ةققح عارصم كجهیریتک

 ۱ تعنصو هنلعءاس  ردیرارکت هزوس ینع قوح زا ارز .ردیالوا

 اروا ی تاق هک هوا

۳ TE PTI 

 قفو رنه لیصح ردیناوج ماکنه
 ۰ ردیا وح ماکنه ی و ريه لیصحم

 هدگمهملس ه د كمل یادخ لکد نکم

 یادخ لکد نکم هدكمهملسب هدكملی

 . زامهلوا لزوک ات اد راسکع رزنکب کوب یک ینیداوا هدنراتب
 . راردیا هلازا قوج زآ ییییدب قوذ اینک | راش یکوب

 .ردسا هد ثمهعا تعحاص هسکع هدزرط و هلع ءانب

4 

 | هدظفلتایو هدتاتک كظفل کیا نالوا هدیناعم فلت --. یادم

 3  صقاایو مای تماشمو .رلرید هد « سنج » کوب .ردسهلوا هاشم

 1 « لس هلوا هدیونعمو یظفل سانج یک یکیدلیب هلوا



 ۳۹۳ هسدا تامولعم

 هردنکسا ادعام ندکدید « رد لزنت ناجا من و » هلتراشا هنشیزاتعو
 هرخالاب « ردانف ازپتسا » هدهرزوا قلوا حسلت هقیدلوا یلناشن

 نانلواتراشا یش مهم لا هدحیملت « زکلای .روبید « ردیااتنا یاکب

 رکا . ردتفک یسلوا مولعم « نوسلوا هسیا رووا هنره « كش

 عیانص هدریدقتو هکر دیا احما ینشک قوذ هسرولوا مهم «زالوا مولعم

 . رولوا شمهلدیا هدلا هحش نالوا بولطم ندهظفل

۸ 

 دن اصن یا یا ظر < كم اربخأتو دقت یر طب لو

 هدیروص قحهلوا لصاح ی عارصم هحلب دا دقو رخ یر

 . ردکملیبهدیا لیکشت تیب رب ندنوب بوهلیوس
 « فیطل « روم اینک | هیظفل تمنص وب نایدیا دای هایمان سکع

 الم .رددعاسم هدایز كب هلامعتسا ءوس < هغل رسانعم هدهسیا فا رط

 مالک » ندنوب ؛ راپای « مالکرابک » هلیا ریخأتو دقت ی « راکمالک »
 یلتاط « هلج رب لزوک كهسریربتک هدوجو یتسهلج « ردمالک راک

 : زر ر تک هدوجو سکر یا < هدافا رب

 كسکع نلیرتک هدوجو هطقن كج هلن وشود هدایز لا هدسکع

 . ردمزال كما در یترانالوا زساسعم .ردسهمالوا بولوا رادبنعم

 هدردق یدلوا دراب راسکع یک « یزکد كزو « یزو هلزکد ئ

 :ردهدنسلمارادنعم یطرش موم كا كسکع نوجا كنوب .ددا ف

 هدب زار حور هلیحور زار
 ۰ ردیبک راجوا رعش "یلاعم به



 هدا تامولعم ۳۹۲

 لزيت لوا یدرواوا لتشهد

 ندکلف یک ر ويسا ےہ

 دماح قحملادہع

 ردشعلوا تراشا هنس « هلا برح » هلیا » 2 « هد

 کن ون ؛ردیرب ندنطاسو كوبوب كا هدكفرمت یکهبروت «حسملت

 .ریابهلیدیا نیمأت ید تاغیرعتیک یکیدادا نیمأت لزوک كپ تایحدم
 یشرب سیف « یلتوق ردق « حبملت » نالوا یوتحم یهببشت رب لزوک
 حملت ینمراترسم «ینمرانک < ینمراتدح «ینمرورغ .ردقوب
 : زریلیبهنالک 1« ررتسوک « راغوب اضعب ها

 « هلا دنخ هز » وص وس

 تی ۱ اع

 نازکور

 ... ! لزيت نوجا مو ارز

 ۰ ردا هې ةق و ص و س «

 « لزېم دنخ هله دياز

 ! جاتنا یاکب ردبا هکلب مه
 دناح قلادبع - ۰ رشا

 1 نازکور یزبق كناراد .راو حسملت کیا لزوک هل هدنسهلاکم

 3 هدوموس .روسوس هلسهدایز یرادمکحو ۰ ییناشن هردنکسا

 ۳ تلاسا « هبتظعو لابقا كنسااب نازکود نکرلریشپروک . . قشاع



 رخآ لما سیقلب ی زا لاج ضرع هزب
 [۲] زنایاس هلتبحم غاد مناخ امیپف

 میف

 < هنسهصق « سقلپ » هلبامالسلاهبلع ناملس ترضح هدنتس

 موخ رکج هلا سوفا شواک هشيم

 منوکلک هار كاس منکهوک بیرغ
 میدق “ينا

 « نوکلک » « ۰« داهرف#» هنسانعم یجحرای غاط « نکهوک » هدنتس

 ؛ هلا لا » ییدن « كنیرش » یخد

 هد تک كس قاب هدمغ نوتسب

 رب رتسوک تعنص هداهرف مک یداوا داتسا هل وش 1

 قاب ۱

 ؛ « هغاط » ییندراپ كداهرف یک ۶ نوت رام

 رارب ېک نس نکیا غوب هدنخس نادیم ۱
 رار یدمش اکس یدلوا مور یعاش رب ۱

 اشاپ ایض ۱
۱ 

 < هب « یدادفب یحور » هدشب

1 
 اکاد هجو هلا 4 اع رخف رو

 قش یا تیانع تشکنا هدبا تلق هام

 ٤ هس ه زحعم نقوش « هد

 اشار تدوج هسن اّمغ تغالب ۳3



 هم دا تامولعم ا

 .ردترر لز رک فوم نالوا « بت رع » طقف . رلوروک جایتحا

 هنس ها 2 هدعط لاح « اوا هدازآ ندتفنم كنو زکلاپ
 ا هاسالوط ظافلا "قسومو كنهآ هدر . ردمزال كما تقد
 و ها انا را اا تخارج هت نعر هدرا

 ؟ نعهریو یبهجیتت ینبع نامز یه یک یرلهدعاق تاضایر رانو یک
 د تا الي بولوااق
 سه .رداکد ییطق « تبات راهعلاطمو « رلهدعاق و هلع ءان . ردیا

 ؛ردبا نامأت قوذ هرازوک « نوکس هغامدب « هوشت هحور نایت دعا
 .ردهدقمهلوا بولوا كلام هنتلباق كلمنا لامعتسا نسح یرلنوا هلئسم

۷ 

 تیا رب « هیهعقو رب نیزسکمیا رکذ , هدهرابع -. میم
 ۷ <« هرومشم صخحشر 6 هراک مالکرب 6 هدد رش ثیدح ر « هب هلسلج

 3 ردکعا تراشا هلثم برض

 تراشا ارز ؛ ردکعد ییمض هسشآ رب ینعل « هراعتسار <« حسملت

 دوجوم هروشمو هیونعم تاسانمر ا نایدارک د « نالل وا

 كا راق هلیسهطساو حسملت « یرکف رب نایاشاب هدزمتامد مزب .ردکعد

 : زرولوا قفوم هقوذ نیمأت « سلسءهربدنالناح هدنغامد

 زامغوط هدکلف قاف ۲ یلطم رتخا
 [۱] مدع یالبح “هلل ریروغوط یش كرب هدنوک

 اف تک اب

 ؛ هنیروهشم لثم « ىلبح لا » هدشب
 كب تعفر یلرتسانم : بدالا عما [۱]

N ی O O E سا نا ی یه سا ای ات یاد را a 



 ۲۸۹ هسدا تامولعم

 ر ا ان
 ؛ ینجوا هدفل یسلک « یدج » لباقم هظفل « غيت » نالوا

 ؛ ینکیا هدفل یسهلک« یدسک» لیاقم ها رحنخ » نالوا ینکیا ۱

 « یدیراح » لیاقم تک رایدزد » « هاکن » نالوا یحنجوا

 رد روک اید ہدف ق

 ناج تاع هدن رحه « نارجه مب هدنلصو

 هلو رانک لصو « هلو ر قارف درد

 یوا

 تنعم » « « رانک لصو » لباقم « هنارم ج لصو » هدنس

 بتم .رغرشنو فل ک ردشلدنا فل « قارف درد » لباقم « هاح

 ۰ رو و

 ۲ ناس را نس «۱) 6 دص ر

 «۱» ناطلغرد لآ « « ۲ » رهرطق رو

 لوصف

 قجهبهماشالک | نوجا كمل ەلوالوبقم « بتمص ریغرشنو فل »

 هحشلاب < یعاهفا هدر دق ییدلوشود هماما . ردیلمهلوا هدهحرد "

 نمأت نسشک قوذ یسهفظو كنوب هکویلاح .ردیا هلازا قوذ نسح
 احا « نک قوذ » نجما كو ؛ ردکعا دسز ی یبدب قود

 . ردلکد لوقم یرا وا شوشم هدهحرد كج هديا انفاو

 .ردناماملسالل وقردق وا هدرا « تن رسعرشل و فا » ص وصخاب

 هک و لاح ؛زامهلو ot كەصوصخ ترورض رو ارز

 بوک" ۱ هرشن و فل طاتحم ؛ شوشم هس ال وط نزو ترورض هدمظق

13 
Î 



A۸هدا تامولعم  

 «ندرلعیدب كا كرل « بن ص رشنو بل » هک ءردشلیتک « رب نرس «

 . ردیر ندرلسه كلا

 وهآ یزوک یا ناهج نالارغ یدرکوا
 ندنس ینا بوود یغاملت ۰ یغاجاق

 توت و ی ام تا تی

 ۱ لب

8 ۰ 

 كرب د لک ممشو هناورپ یدلیاقشم

 ندب ینع ریباقاب یغاملیقاب . یغاعاب
 اشاب مظاک

 ۱ لباقم ه« عمش « > ¢ قعاب » لباقم « هه اور » نالوا رشت

 .ردشلدیافل یرهلک « قع ری» لباقم ۵ كر دصلک » 6 قملقاب «

 ند همشل هجب راق هلب هنطروف جاوما

 ؛ ردلالک ی ذ هدهنطروف بیهم قئرا

 «۲» نز جوم راوا هلا ۰۱» ایضرپ جاوما

 «۲» ردلایل تاخف « »١« رالال صقر

 لاع قثان

 ۳ وکس « طلتع رانانوا فا م., هدجنلک هنر ربع رشقو,مل

 ۲ و رکبوا » : الثم .ردیانیعت هدریدقت ییدلدیا رک ذ قرهلوا شوشم

 ۲ دق زمکیدد« ددراعلو تربش هلبالدعو قدص یارضح رمت

 ۳ فارع رو رکبونا » هدلاح یفیدنلوت « تتم رشتو فل »

 ۱ رغ رشتو فل » هدریدق ییدلبند « ردراشلو» تربش هلبا قدصو

 ۱ . رینولوب « بتر

 رایدزد هان ورا رحنخ قر غم

 ید هدتبحم هارهش ید یدسک یدیراچ

 یسح



 ۳۸۷ هیدا تامولعم 3

 یحنحوا ؛ینکیا كدناع هظفل ینکیا ؟یجنرب هدهدهرخا ءرقف كظفل
 ه یی اه بر هصالاح . ردسهلوا زا 1 ینح وا كب ال وا دناع هظفل

 : رولوا دوجوم « بم رشنو فل » هدرردق ییدلدبا تیاعر

 راو كاخو بآ و داب مک مدلوا هل | یقشع

 ۰ رادغادو رابک اخو رابکشاو راز راز
 یمانش

 «« راز راز » ہد اکا لباقم هنسک « داب » یر

 « راسک اخ و لباقم هنسهلک كلاخ ۰« راکشا » لباقم هنسهلک « بآ »

 بسر هک «ردشملسالل وق یراهلک < رادعاد » لباقم سا راب »

 » بن رز و تا » هداروب هللع ءاس ٤ ردکعد شلدا تباعر هب یب اھ

 . ردراو

 كد اج لعلو نسحو نادندو ندرک ضاب

 رجا لم از لک اتکیردو روم

 دهاش هما وا را وخمتس نفت زنه هتسح هداتف

 خال نئودرز خرو كشخ باو رازلد

 ینیع یدلبا نارحو تنم ناشیرب نازوس ی

 رب نرس و مشچ سکرتو فاژ لبئسو راسخ رلکوا

 ېک

 : « اتکیرد» لباقم « هادند » < « روم ۱ لباقم « هندرکض اس «

 «« رمحا لم » لباقم « هش اح لعل »> « ابیزلک » لباقم « هنسح »

 ۷ كشخ بل » لیاقم « هبهتسخ » ۰« راز لد » لباقم « ه هداتفا «

 نت » لباقم « هراوخ.تس » « « درز خر » لباقم ه « کو ۱

 لیئس» لباقم ه «ناثدر» « « راسخ راک » لباقم ه«نازوس» «« صال "

 لباقم ه « ناربح » « « مشچ سکر » لباقم ۰« تسم » « « فلز 1



 هسدا تامولعم ۳۸۹

 هدلوساتسا یزب : ردراو یمانعم ییا كظفل « هیناملس » هدارو

 هدیرکید < ءافشلاراد ناو هدرلنامز یسا هدنرا وح » هراملس «

 هک «ردد وصقمانعم یجش رب هدارو . ردسهبملع "هاب » هماملس هلص وم «

 2 ردسهلوا رد كمان هدوا

 هدرب هدیکیا ندهمر دلاق بو وق

 یغاجوا یدرد رس یدارود نازق
 ۱ الثم ترع

 تراشا « هرابرحکی » هلس الوط « قمر دلاق نازو » هدارو

 . زدوا هدیسانعم لصا يهدارو بولوا

 : ردکعد قع | ههقرآ یس ول یانعم ك « هروب » اساسا

4 

 هددعتم ظافلا هبمهاجرب هلتروص لاجا او لیصفت --. رو فا
 هسیا ددع چاق ظافلا وا نیزسکعا مجمنیعت هرکص ندک دا رشت

 تعنصو . ردکعا رکذ یش ررب « ظفل ررب دیاعو لباقم هنیرب یه

 قوذ كعماس ايو ءراق هلتهج ینیدقارب یشر, كج هبدیا فشک هئراق
 هد هلال وط كنه آ كج لک هلوصح ندسنرت « یک ینیداشقوا ینفشک

 که سف هدمظن هدایز ندرت ی راشفوا یهعماس

 رشادم هدایز كب ابدالاناب یتعنص « رشنو فل » . رلمهلوا فرط

 . ردهظفل تعنص رب

 رشت و فل » ايو « بن رشنو فأ » اب « ردییا رشنو فل

 . رولوا « شوشم » دوخایو « بتم ربغ

 دناع هظفل يجر نالوا رشن هدیلوا ةرقف « بتم رشتو فل

iw RIEL 3 271 1 فا 5 یاد 
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 ۸۰ هدا تامولع+

 نالوا یدضو لباقم كنبربرب دوخایو نوا لکشت داضت هلیاهکرب
 . ردسهملوا دارا هدهلج رب هدلون یونعم سانج كتاک

 ۱ روس هد روس یدهلبا كماش یدلوا حیص یلاط

 اشاپ بغار

 « حص » نامز دل تام » ماشقا» ىسەلک « ماش » هدارون

 . یکی یدتبا لکشت داضت هاسهلک

 مربدالغ ۲ یک ان 7 مهسلوا هدهدنغاط ابا
 اشاپ مظاک

 لیاقت هاب هیونعم سانجرب یراهلک «۱:۲> هلبا « اباب » هدنشب

 6 ردروآ قوذهدرب دقت یندلواهداز آ ندّعنص داضا ماا .ردشملر دتا

 . رولوا درابو قونوص رانلک هدوجو هلعنصت تفلک

° 

 كنىدىعإ یانعم كظفل رب زا هب هص وصخ هتکن ر تا روم

 e « « هانک » هبروت .ردسهلوا دوصقم

 دنقل عضوام یانعم مه كظفل ر نالوا كلام هنتعنص « هرو » ارز

 ربغ "یش « یک ینیدلوا نکع یلامعتسا هربغ كنهل عضوام یانعم مہ
 : ودم یسهدافا هدالد وصقم س کما هدافا ید وصقم

 یزوسکوا لک یسیدنک یدلوا رتسک اخ كلمام

 هب هیناجر فاطلا یثیا یدلاق كرنا

 نونح یادوس ثارا بودیا یزوس ناغاخ

 هب « هینالس » یدتنا بسک دادءتسا یدمش

 كب یمهف نابلس : تایبدا [۱]



Aهسدا تامولعم ٤ 

 « دایرف » ند « بارضم » ر همکد مهنيس « زاس » یردیا

 اشاب بغار

 « دمو رذج » « « رح»« « یراح » « زوک ۱۰ كشرس د

EMEةهام هدنسهزا یر « دایرف » 6  

 . . ردکعد راو سانت هدرازوس و هلقلوا دوجوم تنراقمر ارکف

 ران | هلفلوا یدولوم رب كننوناق راکفا كارتشاو قاحت | « سانت
 . ردت عاش لوصحم رب یعسط تیاغ رن ولوا فداصت هدایز كب هدهسدا

۳ 

 اضم رب هقشاب هرکف « هعوضوم كنلک رب =. بسات مارا
 1 ردهدقعلوب یسهونعم تدسانم هدهل راسعا

 همهآ غیت یشاب زوگ مدحبصیه رریووص
 همشام نرهم هلاص درهبس نا کود ےک

 ىلوضف

 « « ریس » هدهبماآ هنساتعم « تح » ا « هدارود

 هک ا ( شو و نج دكر « ابو
 ۰ ردد وح وم (« سانت ماهما « هدارو

 هنسهظفل تعنص بسانن ماما ءانب هنسهصوصختلباق كن اععناسل

 یسرنک ۱ كرانو طقف . ریلیدیا فداصت هدایز كن هدهسنایع تاسدا

 . رددرابو ص

4 

 ا رکید هراس انعم نایلوا دوصقم كظفل رر. داضق مارا



 YA هسدا تامولعم شنا یا

 یهدنرزوا كنانب رب یسهلوا نی نم هلا تاز یکوب كلکش

 یراط للخر هحور « هساسا هسزهلو رلن و اعقاو < رک اوج

 یرکف هلبتیدوجوم كرانوب طقف . ردرکف وا « رکف هن ؛ نمدلوا
 قفاط « كمنا سح « قمالک | هللا تلوپس « هلا قوذ هدایز اهد

 .زدکعد یج هدا هدعافر كراو اساسا هد تیز .ردنکع

 كسررپ ساسا هلبا لکش»  «ردعبات کش ساسا» < «ردش سه لکش»

 رر كوو كلا هشدوحوم موزا كن هظفل عیانصرلەدعاق یک «ردنع

 ۰ ردلملد

 هدهظفل عییانص هسیا هل هیرامعم تانییز یهدنراراوید كنانب رب

 تقد زکلای .ردیا دیزت ینسهشورو هعمس تمق كرا رانو ؛ردوا
 یهظفل عیانص هلا روزو رج هدوا : ردراو هطعف ر كحهدبا

 « كمهمشود ههغلاسم « قمهلرآ ندلادتعا « كمهمرتک هدوجو

 یرانالوب قفاوم ربغ هب هرضاح قیاس دوخایو رانالوا شخب تلقت
 هدباف نمّوم « هسردیا روهظ هدصسط لاح تان صوب .ردکمنا كرت

 .رارولوا ظلع <« لش < قو وص هدر دش ییدرک تصعص ؛ ردقوذو

 .ردنلمهب ونواینسهدعاق ردهدکملسهنوروک زسنعنص « تعنص كوو لا "

۲ 
 نالوا نراقم هنیرکیدکی هلیداستعا رکفو تبهام -. یک

 , ردکعا قضلتو عج هدنلخاد هرقف رب ايو هراسع ر ییناعمو اشا ۱

 . رلرد « قشضلت » دوخاب « «رظن تاعاص» کوب ۲

 « یراج » رولوا هرزوا طسبو ضبق « ندمرلزوک » « مکشرس »

 . ردنداقل « هم » لوا ابلاغ ی « دمو رذج » « دارم » و

 اشاپ دیعس یلرکب راید



 دم یا
 - . داضت ماهی س. بسانت ماری تم بسانت سم هیظفل عیانص

 بس. ق ةتشا - . سانج -. سکع - . حییملت س. رشلو فل --. هبروت
 عییانصس . عيصرت س. عجس بسم لیمضت س. سابتقا س. قاقتشا هبش

 . ییهامو عقوم هدنایبدا کسا تنهیظفل

۱ 

 یرلقدالب وطهدنتل | یمان « میدب لع » كراكسا --. تقل عیانص

 ریرح « ثحبموب نالوا عماج یتیرنک ا كلهییدا تانییزت "یماسا
 قوحرب نایدیافداصت هدهبیدارات | « هدایزندنراهم نیمأت هدنصوصخ

 . ردیا تمدخ هقیرفت هیلعءانب « هرکذ هلمسا ررپ یتعنص لبح

 ا ی« تیود قوذ » هلا « عمس ق دود ةا رب[

 راکتعنص یه هتعجام هنیراهلح كناکو ظافلا هلتهج یراغدلوا

 قوحر كحهلسهررو قوذ هحور هسا هدنماحسنا كمالک .ردروبحم

 نساحم زاو تیور « زاون هعماس ء بیرف رظن قوح رب « رلکلهح |

 ۰ ردد وجح وم

ui كلکی رب « كللزوک رب E 

 ردطد ك تاضایر كا تمنط صوصخا . ردرابوآ ۳۱۱۰

 هبهحش ینع نامزیه تاضایر . ردقو یدعاوق ماطر تبا < ییطق

 هدلکشر هداس < نابرع كزعالاخو تاسح هکوللاح ؛ رلسهدیا نارتقا

 ۱ هانسحو تاني نم قاط رب هیلعءاضب ۰ زامهلوا روم انا یسسداف
 : ردراو تیرو هتعجايم

OFTEN 

TE IC ETI FEE TITTIES 



 ۲۸۳۱ هم دا تام ولع«

 اهد سکعلاب « لکد مورح ندتیمها رکف نلیدیا رصت .ردکمرو

 بوغهدهدیدجران | «عطق نیدهمهلیدیافداصت هدفالساراث .ردیلتوق

 . ردامعتمو

 « ج رکا طتف ۰ فاپ قا « هکهدربورف سار یا

 ‹ جنک ناشوق هبیقعت قوا یا « نیداق هزات یا
 رغم رس#ش یا هدزنارحه ردام یا

 رازسهله ۰ . ۰ رلقح وح هرا وا ء زسهسیک یا

 ی هلک

 ربشیا توا . نونروا . ۰ ۰ هلئاه یا توا « نوروا
 ۰ ! هد ٌةرحاف یا « واوا دیومو < نو روا

 ترکف قیفوت

 « زای - « هلرظنرب یلتیاکش یدوشود قوحوج

 الاح ۰٩ زکه-رولوا زس مراشای لصان نبا
 یک ودرا رب شمهرکو ک داره هلروک هدراشبط

 ۰ یصع 3 رل هغلاط هج راک یلحاس یدرکود

 ترکف قیفو

 وارسا کهدنتسوا یالوح یا « رلهحیک یا ۲

 راک زور یهدلوح ناقاب هلرهز یرللک یا
 یو هسک یا :آ

 . توپیمو مان لوچ یک لوا تقلخ رب
 دنلب نیما

OD Rg aeسست  



 «م دا تامولعم ۳۸۰

 [ عوجر رک e E ندکدتا هوالع ینکجهاسهک بونهنکح

 . رو هاوس یفحه همهلوا لباق كنون كرهدیا

 ی نلیدا فداصت قوح ك NT كیامدق عوجد

 را

 للخ هنتفاطل وتوق كم هدافا یسهلدیا خرصن ەدە رابع بسم

 تسمو زاتع لکش رب ها كرها لاکا یرکفرب كجهرتک

 هراز قشاع كيم مزب نالوا زسراد

 ردناکچ هنابوخ دد رب یرغاسره
 نارجه مغ هز یسهداب لکدهنابوخ
 ` ردناففو دایرف یو كنج ةمغن مه

 اخ هکردناور - رحم هاضیف وا
 ردناشف هرایس هنربب رهک یجاوما

 یولع سصوح ر یر ه لکد هراس

 ردناکمو نوک دصح اماہب هک ا ےک
 یف

 ؛ رانا هدسسوب رولو لیست زازیها رب

 توخا باطخ سسو « یلاعم باطخ سسوب
 ... توعد هنحالف اس ردا ینانتاکهک

 راکبد اواج « اش رفا « رلک د برعو مور دالب

 هلمثو بونج س-* نکدیا هجوت توا
 لا هی سس ىش زمغیدود ول < راخ

 ندانف دلاخ هکرد هیسدق هلالشر و

 ۰ هلاک یاس باغ رولوکود طقف « راقیچ
 ىلاع قثاف

۱ 

OS Veeی ی تب تا یو نوع  

۱ 
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 ۳۷۹ هدا تامولعم

 « لاصیا ندرود قاف ۲ ینسایض بودیا

 ؛ ریونت كاتبغوب رلیا یزارد بش
 لاصو هاکهلح هادوس لئاضف رولوا

 ه ریتم ناممآ رب ء دونم ناسا رب

 یلاع قاف

1 

 لوک لیست 6 ندسهجم وشود كراكتعنص — غ وهم ۱

 هننارکشو تام نوجا ثمر و نتدشو توف هنسهدافا كرەدىا ٤

 ی هدافا یک ینیدلوا نوجا تدش عوجد . ردسسهمر و ارعر هقشاب

 هادماح قادع .رلناللوق هدنوحما قمراتروق ندقاقسنکیو دارطا

 : ردلاثم رب لزوک هعوجر یسهموظنم یهدینآ
 قوذ دابهدنخ مرولوا بولیقادف یهاک

 هلطاب رکف رب ین هق ع تمکح رب

 یحار مایا هج هلاز نآرب
 هلهاج قوذرب یهنالاع فشک كيب

 نامز مکیدتبا مزع یلایخ نوجا بیقمآ
 هللااح دساپ هنزهر نیک ماقاب

 رذک مرلیا هد ی زمہ ن هدلو ی>

 هل "ام نزح لد یاوه زک هسزاع وا

 مدمربتک تنج اهد نم هتروا قو « قوب
 هلص اف یمیش رولوا هد زمنب دعب نم

۱ 

 نوکو یهنزح دا را هزس مدر و

 هل داع راهف یمسش هلا وح مدتسا

 ره یجهدیا فداصت هدنلوب نوجا كما بیقعت یلابخ عاش



 E هدا تامولعم ۳۷۸

 روص ندناس ۲ دادنک « لک یمایپ طقف
 ۰ راو لس یه 6 لجم طوبه رب هل

 یاع قلا

 یسهیموم یاوق كناپوروا. .؟ ردکچهدیاقیبطت هلباهنیاررقم سنارفنوق
 ديما یو . نحهدیا یکارشابم ارجا هنسنارفنوق یتبقح ایو یلایخ كغروبسرتپ
 | جاج ینملظم حور دل « تیمرلرهی» هدنرونم مج كنهرضاح تییدم « كتا
 . ردکعغا نط

 فیت نایس
1 

 هصوصحر یناه ص نوحا تفاطل شحم هرتا بسا و لیلعت میسم

 یلزیک ككرازبدلبب هدامس الثم .ردقلوب بسانم بیس رب دیمب ندتقیقح
 هتسلک وس رلت وا یم وح زازنها « دلرعاش نهدوک یخیدالراب هل را هلعش

 : ردللعت نسحرب یسهقنا راس هدنزرط یارک زوک

 زیدلس رم هتشيا هدرلطولو هب رک شارف

 ؟ 6 یلکد روی رق زوک هحیلرک هدقاژوا

 تربس لمسح

 راس « ادح نطو شاوا هدوا

 راہب رب اوش رویلغآ نیزح هب
 ىجا ملعم

 < رکعیخ ندک زاب. تسدا نک رشد

 < ررتبب هلترسح شزرلرپ نیزح

 رغم باق رب كلووس ۰ لک رب قولوص
 دم راکب هسول ندکر لقمراب لزوک

 ترکف قیفو

 رتخا نالوا فاطم ركب هشاس رج و

 ! ردام یا  هتشپا ردگقیفش هاکن فاس

E ۱ Eتے ی او وشی ویا ا  

۰ 
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 ۳۷۷ هدا تامولعم

 را « هدرردق ینیدلمالاوق هلتقفوم قرهلوا لدتعمو ینط

 - الع » « « ءایس - ضایب » ًاضعب « داضت ندیا توق شخم هتمنص
 تشحو » هدتفو ضعب « هدلاح یییدلوا راک و یطفل e فس

 ی« نامر تشحو » كبانج . رولوا یراهتساو .یرکف ی نامر (

 نکل » هلبعارصم « مکباو مم بیلخوا + توبات » كدماح قطادبع
 یرکف «لکد یع#ل « یراداضت یر » نندو ن.ددو

 یکوب نالوا فداصت هدنرارتا داراراکتعنص هلوس ىح .ردیراعتساو

 روت » « « هاتس س ضا » « هلا تمقفوم یحهدبا نیمأت هارلدا ضت

 هناکلام كموم یک « محو نانح» « او رورس» .« تملطو

 هفعالک | قرف قمدتسدرآ یر لرلداضت یداع شهرک هنر رک |

 هلوش تمق شح هرا راداضت مق ینکیا و .زروسروک هلس موزا

 « هددماح قطادع .دریو تببس هتیقفوم لیزنت سکعلاب « نوسروط
 یتح هنیرللام داضت لزوک كلا زعایدا هدلاع قثاف « هدفظن ناملس

 . رونولوا فداصت هدنروص رب طرفم"

۱ ۱ 
 ؛ نارك سسحم رب راجوا ندنمس

1 ۰ v : 

 نایع یساس قوئود كلامش هدرازوک و :

 . ۰ ۰ رلوک ینیص لابل كيونج ضعبو « رولوا

 : كباد وس هدن به مدل ول ین رحف واسم

 را هنس چاق هتشزآ هلتّور هقیقد رب وا

 ۰ كنادلب لايل ردکعد هدب و

 ىلاع قئاف

  رویبریدک ۲ ینسحو ماپلا طبہم هجنقاپ
 ؛ رلابق يرد ڼنرودنود شاب هللا عافتراوب

iimاش تن ی  i0  



 هيدا تامولعم ۳۷۹

 .ه راح هنس رظن كنعماسو نئراف « یداضت » . رلیا دلو ییهحش

 یلعاب هدنروص كجا رثأت هنیق یو كجمریو هات هنیرکف ایو
 ات قوج رو ی اروز ۰ یللوا یسطو یلتساض « قالراپ قیحا
 تاسدا رک [*] « . شعهروک ییا: نسح ارز .یلمهعوروک شعلو هلبا

 ۱ شعولوا ارجا هلتقفوم هددیدج رانآ كرک « هدران | داع مشمهیدق
 1 . رلبهولوا فداصت قوح كب هراداضت

 مرهزک رازآ نادعمش س «یركاط یدرارق

 مرهزک رارآ ناوج ۰ مهايس شیر یدراغ

 < لیاقت كنسرافلام ظفل « قمراغا » و « قمرارق » هد

 ۱ 3 هلرب دشالاشراق كن راداضتم لولدم « هاس شر » هلا « قمراثا »

 رس رشک هدو ق داضتر قالراب هدس و

 : رللاثم را

 : زکیدیا جزع هلابل داوس فر ضایپ
 ۰ امسیود یدرولوا روظنم هللا درس كنروا

 ترکف قیفوت
 نیدیس نبش هش گكربیس یدشمشود
 ؛ هد رزوا لیارف یدررتی یک نبش
 هدنرج یوهارب < هتفح ةربشرب

 ۰ لیمر تشحور ههکتماظو یدشمرب و

 نیدلا بارش بانج

 الع قدانخ لوا « راحرب

 لفس قهاوش لوا « راهبق

 دماح قلادبع

 مرک داتسا : تایبدا ملعت [*]



3 ۰ 
 ۲۷ 4 هدا تامولعم |

 رديماوأم شلک او یعربش هردا ۱

 ردبءالعا تاج یهاشداب ر۔ےق هدن آ

 یارس لوا هداضق لوا شک روم تد,

 ردیمایلع ةبيک شلوا تاج ینیمزاب
 دوخای نرازبج فرط ندیا رود یرلیوج
 ردبءاراخ لبشپ شلوا مطق هلا زاورپ ام

 رابیوج رانکیه یاضفرب مرخوزپس
 ردیمآارضح دک سکع هدوج نایبماپ

 يف

 ؟مزال یعاش یه اکب ممل

 ؟ مزال یعاشکهک ای یمتبلک
 ؟ مزال یعاثن افو شوغآ
 ؟ مزال یعاشف نوخ هرب

 ؟ رشوخ ی٤ اھج . لزوک یماناچ

 دما قادرع

 هف راع لهاح <« رازوسو ييدتسا دارا هاردنکسا هد « ريشا »

 ردق فرشو اتش هر دک ردکتا کنوج ؛ ریلم الوا لار

 لهاجم هدلاح . ییدلس یا كب یښیدلوا مزال هدكنافو شوغآ

۱۲ 
 , روند هنسلردشالشراق هدهراعر كفلاخغرکف ییا -. ران ر

 هدایز كب یتمق كتعنص رتا « هدردقت ییدلدبا لامعتسا هلتقفوم

 كکنر ییا نایالوا یتارقو تهیاشم چیه هلبرکیدکی « ددیا دییزآ
 «هسردیا اتا ینسهعراح هرظن هریئدر لصاب كرانوا « یحنم هدر, ر

 یبع هدیسهلربتک هناي ناي لرکف ییا دض هنیرکیدکی هدهدهرابع رب

1 

3 
۴ 



 هڏا تامولعم ۰ ۷4

۱۱ 

 : مولعم لاح تقیقح ینم هیهتکن رب كزوس رپ --. فراع لا
 1 یک هفلام < ربحت ۰ خیبوت « طیشتت . ردیسهملوا داريا ید

 ید ادا هلتقفوم  هدافا زرط وب نالوا راتخا ءانب هرهتکن
 . رولوا فبرظ كب هدریدش

 ۱ عارصم « كلهاحت نوسلواتفرعم هکلوا فراع لک » كبلاف خش
 .یغیدالوا یالوق ردقییدلدا نط كتقفوم هدص وصخو « یرومشم

 ا فراع اع تط فا اا زا رک کک

 | :ددیلاثمفراع لهاجرب لزوک «هلیمام « لیزغ یکه دیت ۲ .ریلیدیافداصت

 ا ر كارت یوجب نایک
 رد مع وز بلق وب رحسات بش نیړلکیا
 تەلبا روحهم و مو رج ی ندکیایک اخ

 ردود ملاط مما یہ te تک

 هللا نالوج هد وک زعدالیا یچاصوا
 رديونج یدنک مقشء ریز تسب
 بع ممازآو ربصو لقع هلابقتسا یدقیچ
 ردیمع وزومدق لابخ لدنامم

 فرش هدتبم نادبم هلتقرفو تنجم

 . ردیمع واقو داتعم یمالغ۲ ناق بودا هآ

 ماخ فرش

 . رلەماجزېس لوا ردە الب رک یا

 یداعو ممد ردیمول ثكعام مايا

 ینسح



 ۳۷۳ هی دا تامولعم

 « نور واهس » ثاکب ترکف قفوت هدیدرت نالسای هل دصقم باحا

 : یلسالوا لاثمرب لزوک كب یرلهجراپ ضمب كنسام ام

 ید

 ؟ یراو ندیا ربج .۰. هکناص نوچ هدشلبرتآ وا
 ؟ یرارویتسیا قلربآ هراشوقوش كقاب
 ۰ نکدوشوواق نامج نولو

 . زربلق نامز رب « یرعآ « قازوا ندناپج پهو
 زس یذبذل “خلت كنو « قارتفاوپ
 ؟ زکسیمردنقم هکمملیب هکمتا لید

 ر نیما حانم ییدریو ینمان « بیاطم دیدرت ه كمرک | داتا

 بلج هنسرزوا هطه رب یتفد رظن كی راق هکردراو اهد دیدرت لکش ر

 چیه نکیا شما لصاح ینظ یجهرو هجي رب یدج كرەديا
 « تایبدا ملعت » .رولوا ریذساتخ هبا هجين رب نیما هفطل نیهملینهکب "
 : رویبرتسوک لاثم رب لزوک تیاف هدیدرت زرطو "

 یی ر ندهامز یارمش

 یوکش تویلبا ندینعم دزد

 مالابخ 5 ی هیت یدب د

 افرعررب ررب به رلیدلاح

 كجديا لم هغورد رلئدبا شوک

 هلوا قداص هک ال وا هک مدب د س

 شا قداص هدنزوس هنقایف

 انعم یب هلج یراعشا كدروک

 دجا حلم

۱۸ 



 هدا تامولعم ۲ ۴

 سوهزبت ناغفر رولوا هاک
 ۰ ذرک نانا باصعا نولو

 .۰ رهرپ ناہج ةدییاوخ بلق

 قردلوا اکب قشر ارکرص

 « هکیرات لیل شوغآ رشود
 ... هکیر یمص حور ریشیلاچ

 قرهلوص بولا 1 اردت ارکوص
 كرهروسکو ا هکر ول وا تسپ ردق وا
 ۰۰ تاج هدیک بلوا ها كسردبا نظ

 نیدلا بارش بانج

۱ ۰ 

 ام یراق هدنقح یفج هل واریذپ هحیش لصانكتهدافا --۰ ررر

 اردکماغیلبت یرکف اقاعتم بوک هربندرب یهرابعنوجما كمروشود
 دیرزوا هطه ر یتسماو تفقد رظن كرهدىا شح ددر و فقاص هب زا

 ۱ يعدل اي هلتقفوم 6 ددر ناب ول وا ارحا هلدصقم كما کت

 ۱ فر هرج زنا و لزوک ك درد

 ۱ وارضاح » كل ات نم رلادسع كلم « هدیرز» كدماح قلا درع

 ۱ اس «روهتسا كمتک هبهرت» كقلخ هرز وایسهمید «همدخ بهه |

 قداق. ردلانم ر لتوقكي هدیدر یسهمریو اوج « همدع » یشراق

 ۱ ادر رب یعیبط یتیقح ادعامندددرت زرطوب نالبی هلیدصقم باحعا

 : ردراو اهد

 ؟-هعادل ۲ ی آ هکربلاق صخش رب هلس هساوا قفوم هلافغا یایند ناسنا
 ۱ بز گن یددک هدوا : هل وا ناکما

 لاک قما



 هدا تامولعم

 . نادنخ رلهارخ نوسلوا ه٤ اردقم

 كل هبکو کم “بق ندا مام ریهحو

 ‹ نئا یاشکل هدنتل ۲ یملظم یایض

 ۰ مهلاق بولوا رشح هلرلمول وا ۽ هلرل هزادچ
 « نوسلود رلدعرو قر < رل هقعاص دک وا

 نوین وس ایم شم لا یونیت رد

 . مال 1 رم بیصن ندقماشاپ زسییصن

 کک الفا ندب یافا  یرلیضغ بهو

 نكل نس هقیفد ر « نیسەمهلبا دعا

 ربو نایاپ هقشعو قوش “هېقېقول رت

 ؟ همر دل * نوکس ردقم هسقو یلکد

 هم رب دب ایوا نوجا هللا همیش ر هدبوک

 ۰ رل هلزلژ هدمشاب زسسلقع هلکش زاو

 1 ميدالک ۲ كقوذ سه کو رولوا ملا

 « میدالغآ هل همقرمق مول رتپ رتی

 هدهاکن تملظ كردبا عولط رتب

 « ږلکباحس نار دغای رلهقعاص هلوقع

 رلکب اتهام « هلکباپش « هلکر ا رح س

 هدرشاک هدحس یرفک "هلزلز همراپوق

 ىلع ین

 و هطر اه جرد

 سسر ننزا « هجا رولوا هاک

 ؛ رلکیا « رنلکو روس هدنجا لیل

 ۰۰ رلکید ۰ هلبا توکس تملظ ی وا



  هییدا تاو ۷°

 كتاسحو راکفا .ژریلیهدیا لوبق  امسق ىنسەعلاطموب كرىسنيسزب

 ی تک دارم ناو تک ش يا الر
 - نوا "بیل بر ر: صفا یبتیا دیار رسيا هلل وا م
 كناسحو راکفا « هعوضوم نلیدیا روصت . رددوحوم هدلاح سه

 هنس رب . ریاسکوب اضعب « سلات | ًاضمپ هدافا هروک هتتیهامو عون

 مردن طقف . رارید « دعاص مردن » هتیحیکیا « طباه مردن »

 دسزت یرثاتوتوق ك.هدافا هدلاحه نوسلوا دعاص رک دیاه ¥

 . ریلیپاب هلیدصقم

 « يغاشا ندتشاب « یس « هناضبیم تالاسفا » كکب یلاع ىلا

 : رلبالوا لاثمرب قالرا كا هدعاص مردن

 سکی نم هدنجا تالاخ تانک و

 سک. م نکیا امس حدا 46 اع رضا

 ؛ یرلاعد نو دادروشود هک اخ ضیضح

 یدرفنم یاود كحور کلام ءادو

 « یدکمنپ بونیپریچ قماشاپ زسدیما
 , یرلافش كدلیا بصغ اکب بوریو افش

 مهداو لی هد توقیح ندا و لاحو قار

 ۰ مرا ولاي هدایدرگ ۰ مهراولاب هزاحم

 ٤ ناد ۳ ریو لیفس « تشح و مع ےةم

 « تماظ بئاتک مسا ۰ ۰ مدش شوحو

 ۳ هلرلت رفع يک انش ر
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 ۲۳۹۹ هدا تامولعم

 ! هانک ! یبزای « متایح هدنلو اوه یدنیک

 ! مارک ه هدن) مرلفایآ بودا دای له

 هراعتسا « هلمجو ینجهلشالک | دیدم روا اساسا « مالک بدا

 نییزتو عیسوت هلع ءانب .ردلکد زاح یتمقو تهام رب هلضف ندقلوا

 زکلای وب دلرهبهمریو یناونع مالک بدا هرلهراعتسا نالیبای نوجا
 رصح ه « راش نالوا تهازن لع هدنلاح یسهدافا هاسبقشح طفل »

 . ردلمهلبا صصم و

 هنیراتسها هجرد یرانوا هدهدافا ییاسسحف راکفا . رم

 زرط وب . ردکما مظنتو بیترت هدنروص رب صقانتمای دیازتمای هروک
 هلسلسر كناسحو راکفا « ءراق نایوقوا یرارب شل زای "ةیاعر هارب

 رسض . ردیا سح یحور ظح رب ندن-بلاوت کا هی

 1 کروسد

 تقد نایاش كرەرو تباہ ههل با هک نایراح هرظن هدایز كا

 کما ریزوریز یبترت و یک ینیدلوا یببط كمريتک هدوجو ریثأترب
 اکر ندقذقا هل رک . ردقتع رر رو ناد هی گیم

 رک وص ةا هدصا لوا هک وسلاح 6 دز کیا ر یداع ناه

 قالراب یک كنو هتشيا ؛ زربلسهروک هد یسکباه قرهقاب هشنوک
 ء قالراب زآ اهد ارکوص ندکدتبشیا رکفر, شهدم دوخاب « مهم اب
 هکو لاح < زیمهدیا ریدقت یرکف ر شهدم زا اهد « مهم زآ اهد

 ۳1« : ولدا رده هدیسکیایه هد وکی فر

 كب یمهف نایلس : تایبدا [*]



 هدا تامولعم ۳۲2۸

 كج هنوروک اسق ایو تفاطل مورحم _هدنلاح یسهدافا_هلسهعوضوم
 « كمهلرت » الثم .رد « كمهلاناسو ر وست هاسهب زام ظافلا یراکفا

 هلع وضوم ظفل ینوا عاش «ندنیدلوا یشرب تهازت مورح هدلاحیه

 : یکینیدلوا هدن « داب | ربخ » كن « یان » « كره ادا

 هباحح یرب لرا بوشود تاق تاق

 هارطضا بالک یدلوا قرغ

 «كلذک ۰ رولوا شا تیاعر همالکب دا « هسردیا هدافا هدنزرط

 هرلنکسا - هدسادا هلیزاحم بولسا نوجما رثأت دیزت هلرکفرب طسب

 « هدن « قشعو نسح » كلا خش .ردندنماسقا مالک بدا هدوک

 : نوجا قالك آ یردارف هلیقرب زسوصو قالبچ
 نره باتفا ی اکا

 زوسناهح ات یراکد جا

 . هنمسوو نالوا نوا نیزو عیسو كمالک بدا هدول رود

 كراکزور هویک هد رانم قحهه 6 مرک | ها ردلاشمر

 : روسدیاروصت هلروصوش هلتعجا همالک بدایراسس ییدر دنایوا

 ! هآ هش لندن رد یدریلک سس بیک ر

 ! هاک هاک هکناص یدیارلیا سفن تدحو

 فدک هراس نشود هنیمز ندرادشا

 ۰ هايس ةدرپ رب همشاکشبب یدک

 هدد وع یحیه قرع تملط لوا

 ۰ هاکن یاط هلا تشهد یدردبا زاورب

 یادو مالظوا هدا هدا قیمعت

 . هابشا رو زارع یدلوا لصاح هدمرکف

 یروص+ هاولا - مدید - ندهلوا یربخرب

OIEار ر وک ت  
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 ۹۷ هدا تامولعم

 ‹ رومام هکغا لق هرات ۱ یراضاف
 ۰ روس "هلفاق ناتسریص ۰ شمشود یرلدید یا

 « تاجانم یاب لاش یا <« رلهيق یا

 « تاراذم یراک ذا لمت كغلورغوط یا

 _ راکح همکح < رهسردم كوكو ج ینقس یا

 رب درب هدنهایس لظ دكرایورس یا
 : ریاص لئاس كيب هجا شلیبهدیا نیمأت
 « راقم حاولا نیید « ! تهر » هراشمحک

 دایر هلولورپ یربیه یا ۰ رلهرت یا
 « دادجا ناتا نک اسو تماص دلرهدبا ظاقا

 < رلفاتوس یکسا رابغو نیط “هک رعم یا
 رالقساس هعقو رب یسهنخر نالبحآ سه یا
 « ارشا باوخ رپ نمکم یا « رلههار و

 ایر مام رر هلرلماط هراقباق یا

 هک اف هدوسرفو هدوسآ ندا 8

 ترکف قیفو
 یمکیدلک مث نس ایو؟ روبیرس یررو راکام هنیروا كگی راز ! مردی

 عامشرب مکیدمروکییلثم چسیهردق هب ی دهیش 4 كسروا ی مس هدر وسدآس>

 !مردپهآ ؟رویدیا طبر هر رب ی ورییا هدنیلفاس یر ET یر یونعم

 “هناخ اخوا هک افسا او « مروییلک هب هلاچ ینواقوا نس ۰ رديس واق كتمدبار از

 فرە وط ناک و لزم تسد ر نالوا نو سوت ی حاتفم كش ا-قح

 شیخ گالیا هنسراح كقفش عاعش ! مردپ اکب سو نذآ م روید « ! ردعون# »

 هدن. هدامز ینیدالشاب هدایرف كلبا هدک رژوا كنشوق حابص » ییدتیا

 .مهیالغآ شاوابشاوایهدنکیشاو كتيدبا ,هدنسهشوکو ش كرام « هدقجاروش
 یاس هداز اقای یاس

۸ 

 , نالبزاپ رده هب ید بس ۰ یوا تدا زای توم یرکف
 هلک و مالک بدا ٤ هروک هف رمآ دوح وه هدیراباسشک تاسدا مومعلاب



 هدا تامولعم ۹

 كدا لا مش رشت ردق و

 مقم هدرلد ةرط داهسال وا

 ف

 ردکمو ناشبرپ هدرالوجوا یدمیش نس

 كهايس یاففوا ؛ كدلوا بلق هغارپوط رب
 نیغزیق یلەمتیص نسا ندنمیحج قافآ

 ۰ روانش هدکرانح قوف رولوا رلراک زور

  هنیس هکیربق راچآ تاطیحم جاوفا
 هدر هحیک رونم ۰ باتپمم هدنخرپ

 نەز حطس قرەتا کک اوک راونا

 : رو وو 8 طا اراك رايا

 7 ل الح

 ! هباو یب لاله یا « لا یانش ] یا
 6 هباس ناالفاص A ننس یدلبغاد

 لمارپ « سوهرب یدشود هنک اس قفا ر

 ! هزاورپ ورغود هیایلوخ ما نوسا ووف

 هزات اس رو نيا ندنسوب نوکو

 : رل هچیک به یدرظتنم نوما قلیحا زا رب
 ! ره ام کشرای یا « لاله هپ « هجا یا

 مشاه دجا

 3 ناه یسهرومشم هموظنم « سبس » كکب ترکف قفوت

 . ردیرابع ندرلادب

 ۳ رب ال آ ¢ ران اش ¢ رل ەهنط:ط ¢ رل هب دی د یا

 ؛ رلیارس یلنادنژ ییهعلق « رلهلوق لناق
 ۰ دیعمول وا « رطاوخ ص وص ص “چد یا

 ه دیقه ود رر هکر ان وتس ہرغ یا



LT O TE TT ETTIبی ی  

 ۲٥ هیبدا تامولعم

 رداص ندیلق هیأت كراناجیبه دیدش ۰ كراتک الف كوبوب » هدنراباتک
 کنوح . ردیدنعو شاک ای هلام رافرعت یهدنزرط « دایرف نالوا

 < یکینیدلوا هدکمرتسوک یغلزسانعم كلوب هیملع ةتبثم قیاقح الوا

 اعاد ندع ولون صتخم هلاو تک الف زکلای كنادن هدندتمج رکید

 .هشره نوحا كما تیمیمص شح هس رثا راکتعنص . ردهدکلوروک
 ؛ ریل هديا باطخ هرلکحبح « هرازکد « هراغاط « هنسهلاخ هح

 . روازا طاشتر دواب مار روک هام عانا اسسا را

 نکرا 2 حایص ۳ هدعاح راهم 2

 گل هست ۹1 ات رفولت یداص یا ۳۳

 قئرا رب تی + قو . ۰ . ردقه داهدلاو هک

 قرح همغاح وق لک «مرود ۰ قحوح یللا هژ یا لک

 ارب ناسا ندب یا اکب لوا بطاخم

 ! از راغود را رمش كس هلک هبحاوم

 ۰« كيرا "هنصوش رونه رلکذس بشود

 ٠ كيرح رولیا یادوس هرظنمو م
 « الوا را طاح یهاک یک رين هانفک

 ! ا!وا رق یاءع تبلط هج ور هتسخ وش

 : یدمیش كسهوک لیلکا ر هکناص هدقفا

 یدیش ك.هوکش رب هللا كب ۲ غورف

 افص لیعابما

 مسن داب یا هکفطا نیرفآ
 مع صيف رو وا قا ردد و

 كسن یدقاب یک لک یلاع

 3 یایا ءرهج كدلبا



Ttهسدا تامولعم  

 یردفص راوسہش كراک زور یا نیرفآ

 یرهوج ایر غیب ورک:دمیش صا هشرع
 یدجا ند اار ددتبا ژارفرس
 یردیح دربتسد قلا داد رتس وک هرفاک

aیضن ص حور هس رلدا نی لو  

 یرغب كدلبا دونشخ هک دتا اغرب

 یمشد كلم دابرب هدەلح ر كلبا

 یره ر هار یدنادس مک هجرک كدخر دل

 کراکس كحروک هدکلف هعاصوت هام

 یرحنخ نرز یدشود ندنلا مارپم یدهرتس

 كىآ هلئسکع هکدرمشمش یدکود ناق ردق لوا

 یرفولن دبنک یدنود هتوقای ةساک
 نوخ هن ندنجوا یراج یک نابوخ هم

 یرب و رح ردیا كنرکی رک | هسریلاق هلبوب
 كفك ابوك هلاع یدراحاص هوک چووآ رب

 یربشش عصرح یهاک هنمشد هحنغیدلاص

 هلا لاقاو ارکوص ندمش هک اس نحروط یشراق
 یر ار هلا نامر تاییشد

 هکبافلا وریکندميش نولیازاغآ هلو

 : یربنم بیطخ كنوك ةبق هل عماج
 برغو قرش نارقبحاص رب و رح باتفآ
 یردفص یا تبار 6 روما اود

 یوترب یسدق دیشروخ كتلود نامسا

 یرفا درشروخ د.دج كتك وش هاکمزب

 يه

 نوجمادسزت یرأت يجهربتک هلوصح هدنراق حور كرتا تیم ا

E Eتایدا مومعلا يلع 0 رده ولوب هدرل: اطخ 6 هدرلداب رف  



 شتر هيدا تامولعم

 هد هقفد نوا : ردا رادربخ ندنخیدای یر هوا داتا وا هل

 دلش یتعسط اکوا , سح ندا دو یارجا هدنرزوا یّور كنوا

 هغلام یکه .دقح ران | یب. ردشمرتسوک هدلکش ییدتبا خاسناساو

 . ردعسطو یممص « لکد هتخاسو یلعح تقفو ر, چسه

 قتلت یک یشرب بذاکو هتخاس هغلابم « هدنراباتک تایبدا کسا

 . یدرونولوا دانساو فطع تلوقم طئارش ماطراکوا نوجحاییدادیا

 هدهغلاس . ردقوو تحاح هل هحاصاا یشدلوا 0 اب ردق هب كيوب

 رب قالراپ جم | . ردیش رب نکم ریغ ینیمت یقیقحو لوقعم دح رب
 انعم ینوهبیرک یعببط راهفلابم یراقدبای كلرامدآ مورح ندتعنص "هلخم

 رهغاام طرفم نابدبادای هاب راکفس زمان «هنامحع غلام » هدر ؛رولوا

 : كناشاپ مظاک . رشود قووص تیاف اینک |

 لما محف هنخ دا ردب ارت و

 تنهاب هر پس هبحآ 1 یدو> خبطم

 هجرده هدرلهراعتساو هشت زکلای . ردلاثمر یناكب اکو ی

 لرعاش «ینبدلوا هزاتو نکنر رللاسخ <« نوسلوا هسرولوا طارفا

 تقفوم « هدر دقت ییدتاهدافا یسهزاتم تالخ « یس۹سمص تابسح

 هلا هعیدب یهدنمان « قشعو نسح » كيلاغ خش اللثم . ردققحع ۱

 طارفاوت 6 هدلاح یی دیولوا فداصت هنس رالکش طرقم لا كن هغلام هدنس

 قطادبع . دوبیدیا دز سکعلاب لکد لالخا یتتمق كقشعو نسح

 یتعنص قود . رددراو هظحالم نبع هدنوحا ی « رقم » كدماح

 حودم و لوشقم « نوسلوا هسرولوا طرفم ردقهل « را هغلام نایاشقوا

 ۰ یلساص
 ةه مم



 هيدا تامولعم ۲۲

 . یشر هلضف ندتققح اباد « ردیا زواحم یتققح اباد ء هغلام »
 دوخای یتققح نوتویوا «لکد ربذت یتققح یدصقم طقف «ردیاهدافا

 : روییدیا دیبأت یرکف و هدرهبوربال ۰ ردریوصت هلبا ییدش نوتوب

 . ردیا زواج یتقبقح نوجا نیمأت ینسهملشالک ۲ ینا اهد « هغلابم
 ا ےن  نااماآ یا تام کارل هو
 ۲۱ « ردیذک رب ندیا قوس هتققح كاردا هدایز اهد

 _ هیوقت و دیدشت سکعلاب لکد لالخاو ریفت یتقیقح. ك ەغلابم
 ۴ یرغوط نامزرب ےھت و یحانبذک 4هنلام ق ۲ ل8 کیتا

 "یمیمص زرط رب « لکد ناب "یلعج لکشرپ هغلابم هکنوج ؛ زامهلوا
 ا اه یاس کمدی بص تهام.كمیادب تك . ددا

 یتعتطو تمص كنهغلاسم ی هدهسدا را « هسرولوا قجهنلآ

 . هیهاظ تققح كئبش رب هکنوج . راقج هنادیم هدنروص رب حضاو

  هیمیمص تقیقح نالوا فوشکم هراراکتعنص زکلای « هلیسهطیسبو
 ؛ یش نانید ةا ؛ ردراو راقرف نیرد كي هدنسهر | یسهلصاو

 رنهاشم ار ردا هدافاو زارا ی هلصا تقشحوا هبتتشا

O eفا عوطوفر » روبهلبادسأت ىو هد «نەدور تس وکو ا  

 ور ا ا ردو يجر وقم فرض كش زب
 . .ردندساسقا كتعسط ار « یونعم كشوا < رداکد تراىع

 1 وجه ما لکدوننهبنج رکلا كتققح نوجا هارا ینو راکتعنص

 كج هاب ءدناهدافا ینا كا ینهحورتلاح کج های بارا كر هدیاهدهاشم

 هستی هغلابم « هسریدشیکد یتییط ین [۷] .رایا رامظا یصوصخ

 ه نهدور تسوک وا ؛ تو [



 ٣۹۱ هدا تامولعم

 ۰ ام نوخ رپ هنوع یدا ۰ یضام

 6 ملظم ي ۲ یطام هدوا ا 1

 E هدوا هکله ینا

 <« رواهر تسد « م یا شیت قارآ

 «رداق یز « تقیقح رول یا « هزن تالک ۲

 ۰ ردالاب یسپه « نالا یسپه « نالاب هک تالک ۲

 رازوس یک تبیدم ۰ تلادع هک ت ال

 .۰ توق هنما قح هن « ناق « ناق هنب نکرد
 ۰۰۰ تمرکوا یفلناسنا هرلناسنا  رتی قترآ

 بیست لاهلس

 یلابثم ررکت سس لز وک ددد یهدنا تکی ت کف فوت

 : ردراو

 دیدم <« ی مور هنارت كوص هدکشراق

 ۰, !دیما ۰۰ ! دما .«.ردقح هلوا دی حص ر

1 

 « نوا ساسحاو غلبت هلتيقفوم لاک "یش رب -۰ ملایم
 .ردکمنا ریوصتهدنروص ر دسپ ندنسهلصاتققح یفاصوا كئشوا

 هییدا تعنص رب طیسب « نایب لکش رب یلعج تقو رب چیه ی هغلایم
 یوردو یصخش هٍیرابتعا یدلوئزرط هکنوح ؛ردیلمهمنالوبق قرهلوا
 .ردلکدیدلقت رب طسبیک یفارغوطوف كتعسط «تعنص ران نالوا
 هدافا یسسحم هصح ری ندتعسط الثم «:راکتعنص ررح ره

 هروک هتصخش یدنک ینراتمج قوج رب كنوا هدورضلاب نکردیا
 . ردیا هفلام هدنراتج ضعپو « لیدعت



 هی دا تامولعم ۳۷۰

 « ! تایخ هتسکش یا تيا بیقعت ی »
 3 تاحوم با رن هل وس كرەد

 «هدنسهاکح كحوک قمدنهاب » وروغناق وس وم « ك اض دلاح

 هلماع یتسهحور لا وارا نامرمقندوک هرهجر یزپتسم هدر

 : روسدیاتاحو قطن شح هلروصوش هرش « نوجآ مسر و ریوصت

 :یدرویتسیاقمراقیچ ندقجوج وش هتفیایرایجآ نووب كنایحو «وا]
 ردقو وا كء د ۱ روس وط وزرا نوجا یو هم هروحوا ی وا اإ

 ینایحناوبح یشحووا .وروغناقوا « یح اص تك. هرهح وا كعد < شمشلو وک

 نامزوا ؛ یدا شعرتسوک یراهچ یج رب قراتیج تیا ندتعنص تایحو

 هدنغلقح وجات ؛ ید وط سحر نالوا هناکس هندن هدا نوو مدا و

 ۰ ناتادریجغ یراشید نوچلا ینیدمهبالغآ بولیکچ هبهشوک رب هکدلوک ود
 دارد جنک وش هدییک و قولخحم و نالوا شیامهبالغ آ چیه ردق هتفو وا

 نوزرا نوزوا < ناو شاو هدنرانک كن دوجو نهزکب هتم دسح رک

 ۰۰ یالغ" ِ یدالغآ هسهحشمرواشو ی رلیحآ < ارتم كیابح ی نولو ایوک

 .!وروفناقوسوم» هللا | زهمسارپ یا روش رص هلیسهدنخ یراص_2 ندراقو

 1 ۰ یدروسد 6 وروغناق وبس و« زکسیم روالغآ

[ 

 هل روص نسح عدد چاق 1 كريت 9 او هلک ر س 9

 سکلابو دارگب تشک نالوا رب رحم هصض رب مم» كب ردب رارکث

 رو هفاک تامولعم هوا هدنفح را یکی نالوا هسدآ تعنص ف

 :زکجهدیا افتک | هلکمربتک لاثم چاق رب نوجما هلئسم حضوت نوجما

 ورغود هتقیقح
 ات روهتم هلا RE ۹1 نوک سه

 نکدولوت هچراپ رب هللا توم رب یکی نوکیه
 نو نولم هدب دما قانا

 . تبرشپ ررتیب هللا یئآ تیژر رب

 ۱3 و دا ی سا رد تمام سا



 ۲0۹ هسدا تامولعم

 زبسوزا موزا مر نوعا تلاتصاو توق شخ لا
 قاطناو صیخشت کنوج . رازمهلواقفومهلتموم « رلندیا تعجام

 هبحور ٹلاحرب یمیمصكي « لکد ینویوا هلکرب طیسب « یشر, ینص
 اشا یهدنراشراق هکرولوا یرلذآ هیوا اصعب كرلناسنا . ردسهحش
 ىح « روزو « رنالناح كردیا لر یتسهدماح تیدوحوم نامزوا

 نالواالتم هبهحور ضاصا مقاطرب اینک | ۰ رایوس راش ضعب هبلق
 < یرهعا تاصو قطن شح هادرمو تادوحوم < ارلراک تن

 هدافا هدنر وص ر یممضص ینه شح ةف صرب ىرلقدلاق درا ت

 یک هدام تعنصر یقاطناو هلع و . ردیدنراهمهتسبا كجا

 , ردا یقلت یک یسهضیم تلاحر كحور « لکد

 لرلهحک « درا ەد رله. رستا » قفو اضر

 : روپیدیا تایح شخ هلتروص وش هل کلاب « هننوکس

 نیمغ یور رب هدهناروو دبعم رولوشود

 ؛ به ردم هدراود ورد مەسرايو دە

 نمزو تا واسم  هتسهد هلا دحو _ رو وشود

 ۰ به زدکیا هدرازنوکس وا مهسر وروک هن

 ؛ مرایود رلادص سکع یلزا نب نامزوا
  مرایود رلادب هدنناماظ كوكس وا

 : روسدیا قاطااو صخ+]

 كنن داق لزوکرب هدنزرط یرلع:ا كيبا

 ؛ تاجّوم نینژان هلئوعد با زیشا دلرصیف
 كس داق لوک رس هدنزرط یرلکتا كرا



 هس دا تامولعم ۳۸

 باطخ هدهناداج « هناوما «لکد هراناسنا زکلای نوا كنو هتشیاو

 دما قلادع .ریلس هلبر وص یر ندرلدوا قرهولوا

 « نسمهزکب ههار كنس شاطیا نس

  ههالا راوين هدکلاح كنس

 « نسنحهزکب ههام وا هام یا نوح
 ؛ هماموا نیسرزکب هام یا نو

 « یدروسكي « رتسیا كمروک وا یس

 ؟ یدردیدیمزکرک قلو افش

 هدیسهر وشم هس ص وبا كمك | داتسا ¢ هل راماهفتسا ی هم

 تیکت روم هداعل اقوف رام اهفتسا دوجحوم

 كس هدنشاب قج ترد « مهرخاف

 + كيدي هغارپ وط یدیمرشاراب

 رالا نابع بودا كاح ككلموك

 . كنغك هروک هکمسچ رایدچ,
 مهداپ رکج كسپهزکلای هلبوس
 ا هدنجا دلاخ یفو نادبصتا

 ۰ یدص وص نده کا هقط اب لبلب

 ۶ س
S5. 2 

 ۽ كه د 4۶ ء هآ یگ دلو ص

٤ 

 تادوجوم نالوا مورح ندنابحو قطن س. یاطاا و یھی

 روم كب كنءرامنسا .ردیتعنص لما تاسحو قطن شخم هنادرحم و

 هلتیقفوم لاک « یتعنص قاطناو ضیخشتو نالوا یصوصخ لکشرب

 ابداع ۰ درو تاطلو توقر كوو هیهدافا هدریدق ینندنولوا ارحا

 . رتهلشدنک یراکفا هحاس



 ۳۹۷ هسدا تامولعم

 هد از رط تامغت

 نوو یسأی نينا رد ہفت

 کسا تلک یلف رویلغآ

 هاکی د یمن توکسو

 ؟ قرغتس هلک سل مه یههنش

 يا مس هت هللا نس هققد ر

 فریلغاچ یسادص شيقل آقوچر

 < هکتراهم ٌهنص رول وکو د
 هکتک الف یو یاص تب زعل

 تو وا هلکز و درد هحیکوت

 ا ا

 ك: هینغمرب ندیا مرت هدنرزوا تلافس ةن رب عاش هدهموظنوب

 ندفرطره «كرهدیا باطخ اکوا هربندرب ۰ نکربتالک | ینحور لالم

 بارطضا ون هلکنوا ینا دع تیزعت رثاررب یراشبقلآ ناوکود

 نایدیا ارجا هلتقفوم لاک یک یفیدلوا هداروب . روبهلیوس ینسهمهلیا

 , رايا تک رج او تانح نشو 7 قن کری تا

۳ 

 هبحور تلاحرب یناهم < كسطخ رب ايو ررر دم ۱

 رللاّوس ماط رب یشهدلوا فقاو یا كب هتهام < ئا تخ

 تاساتحا یک تقفش , نک ها ء ترظ او سای ردسها دارا

 ندرالاّوسو نلیدیا داراجا غلبت مس هلاممرمصو توقنوتو یاسحو

 .ددکمادییز یتدش كنهدافا « لکد قلآ باوج ر یتقح « دصقم
¥ 



 هسدا تامولعم ۲٦

 ۴ ۳ لا یسمومع مان « ینلت راج د هد« تایدا ملعت »

 : روسالک | هلتروص وش مرک | داتسا یتمدخ كنابروص نلیدیا

 هاراکفا هاتروص ادن «ماهفتسا «تافثلآ هکرولوا هاک ینلبت زاحم »

 «عطق هک رولوا هاک < درو نالوجو یشمرب یلصارنجاو نلناج_هنساریعت

 ؛ردیا لیدعل . و فیقوت ایرج کات ءدافا هایسهطبس او عید 6 ددر

 اقشا. طخ كلمالك هلبس ها عی« رب کی «:سکع ةک.رولوا هاک

 <[۱] ابا تئاطب ثاربا هنتکرحو شور دوخایو لیدبت

 تاسدا ٤ ناسر روص ندا تفاطلو توق شح ههدافا بولسا

 هیدیرکفو سح هرو ؟هنش دلوا ر کف 13 سج ی < كب یمهف ,یملعم

 , اوت ندرکف او ندسج ارضحن تعنص یه و . روییمیآ هب يکيآ

 ۲1 « ردلکد یر ..یشحو یعطف ك مسفت و هلتهج یکیدم هديا

 نما سیردب هل را هلتیعطق مدع ون نالوا سط كب طقف

 . كدروک دیش یابنآ ا هدزب

۲ 
 حعوضوم یتیشزپ کناه رھ «تطخ ر ایو رز زف 7 س 2 وتا

 تالطخ ةجتوت هضخش زر ابو هنیش رپ "کید را ود اهرهندر نکردن تح

 . ردنسمهلبا

 ِ تایحا لس ]<
 E كب یمهف نایاس : تادا[ ۲ ]



^ 

 س « تافتلا : ناییروص یسح -- . یمسشو فیرعت : ناسروص

 ی EN rays aA هلام س . ررکت س . قاطناو صیخشت س . ماهفتسا

 ی . ددر س . رد بیم او مالک بدا :نایروص یزکف تم مالک بدا

 ۰ عطق س ۰ عوجر ٠ داضت

۱ 

 هدیوسا هدنصوصحم ثحم س . ور فس رعت : میابروص

 یهدلوا:تنغ هدراهزا « یشدالرا .ندرکیدکی كساساو لط

 یتیقح بولساو نالینید نايب روص «ندرظن هطقنوب هتشيا . كدشملوس
 زرطنالوا روصم یهصوصح تالاح ضعب لباقا یزاراو هدافا هلا

 سح رب راکتعنص . ردلکد كعد هدافا لکش رب یضراعو هتخاس نام
 هدهدافا «نامز یکیدتبا غیلبت هلیلکش یمیمص كلا « یبسط كا یررکفو

 نما طقف ؛ یلسهنولوا فداصت هلکش رب یک هغلابم « یک ماهفتسا

 یمالصو یربج نک ردیا غ لس یرکفو سح وا راکتعنص هکر دللوا

 1 ۳ كمما تعحام هزرطر هوا قرهلوا

 نوتو كدا ءذناسا نالوا رادیاپ یاد یراهسحو هرکف رام

 « یک داضت < یک قاطنا و صخفت هدرارا وا : زکموقوا یبرارتا

 رج ولرد ره كرلنو راز هکمنا فداصت هنایروص ماطر یک ادن

 سحینکیدلیا حونس هدنروصرب یرابتخا ربغ اتداعو هدازآ ندعنصتو

 دک



rotهسدا تامولعم  

 قیقر باق هدا هکرار د اکوا ناسنا
 تلالم بسک هلآ یو ی مالآ

 هدمه « عا صقن یتدش هزوس مه قهسروقوا یتب

 «زرولوا بایقوذ هلقموقوا بولوب یقبب وب هد مه «شمهلیوس کج هنهایوس
 قوذ هلا یعامد یس یجهدیا فرص نوح ا قلو یدصقم هدزمطاخ

 طاع « رلوک سکعلاب هدرب یحههچوک هدنلا یرثات كفك
 : ردا ناس

 یانعم یرانوا هلک هفرف یهدنسهرآ هراس تازاع هللا هانک
 ردراو هعنام هسرق ارز «ردلکد نکم كما لامعتسا هدهل عوضوم

 یهدنراهرا .زریلببهدیا لامعتسا هدهدانعم ییا یه یهبانک هک وبلاح

 . ردنراع ندیو قرف

 بس سو و6 قم موم سس سس



 Yor هيدا تام ولم

 < ايحا هدكملا یهرشمه

 اب یکی قحنلاق 7۹

i ES RLمد  

 9 ! ربغم هسز کی بل وا كليف ايجا

 ا < كنمدیدش .تاسارتجازکلاب ۳۳ دا

 كما .هډافا یرانوا رک ردراو راتقیفح نا . زک هدوجو ليرات

 داران وا هک« ردراو .مییدو ناخشا ٍضعإ < SIN ددرت هدنص وصخ

 هراج هةشاب نداحتلا هت نم و هر فا هدر وضح

 1 : ردقوب

 : ردشمالشاب هیوش هنیزوس eR ضارتعا لآرف ۰ ولوو ۳

aنامزا یۍرلقدښلاچ نوچ عاقا ی ,؛ یرایهانتتشح تا  

E e 
 ارکوص ندنوبو

 هناکب ناسهدوط یشداق هن را هناکوام تاذ « هداب وروآ نولو

 . مرابتحو ظوظح هداعلاقوف ءانب همغیدلوا توقو صخش

 . ردشا هوالع یرازوس

 لزوک كلا كضيرعت نئورو هشیاتسو تفارظ باقن لاثمو هتشيا
 .رارید « مالک توشر « ماوع هنعون وب كضر رعت .ردىلاثم

 رر ندیا تمدخ هت رشي هدایز كا هدنکت ناتا هانکو ضب رعآ

 هدكما هدافا یالوا دوصقم هلش نالوا دوصقم ۰ ردهغامد هطساو

 باقوذ نهلیوس هد مه ء نیهلکید مه ؟ ردراو قوذ رب نیرد « هجا

 نس » کوا هسررتسوکح كلزستح ص زمشادقرآ .  . رولوا

 : هکوبلاح .رینجوک كهسرید « كسلکد ناسا ۰ كسزستجيم



 هتندا تامولعم ۲

 ! ناطلس هدر یلغاب هلبا ریز
 قجناوا کرت .یدریدکح

 ! قاحتس هدر هدنسول اقا درپش

 « ریرتسوک وص وس نالوا هدراد »

 تثیه یناقو نانای هدقاریوط

 تیار هلبو هسرکچ یزمکد

 بولحم هسزکیدلوا هتناولا

 1 بولخم ماشو یا .رلبا شخ

 « ردبا رلهمقرمق »

 ردنکسا

 رشا للعفو ازس هنیعلت

 . نيغ اکو هد هدهللا

 شودرب شود نور

 شوه رب شوه هلرکید ریبعت
 لامل اف ههاکمزرو هدقلیق

 ! لاضیا رلرظن یقاب یقاب
 ۲ هدافددب یدمیش کس كور

 ربشا

 « هداعا یکیوا یمشیارب

 ۰ راوشد هسرولوا ردق ہر یھ مک

 ! راو زکرادتقا هشیا رب یه
 مادام هدناممح یزک هقوشعم

 مادعا مدتبا نب نکیا زجاع رب
 تردق" تسد ة3رکد "هکزس

 ترظف ذوق مه هدهقا مکح
 « ردامو لکشمو رورغم
 رداق هنو صا وگسلثرب



 ۲۰۱ هسدا تامولعم

 رشا

 ۰ تراسح یيدتا هلوا روذعم

 ! شمروط همالس نیجما قوشعم

 1 شمرول وا وع هد كالم هاوا

a رشا 

 < رادرص هدفعتح عقومرب

 < رادید ضرع هلو هسیا شا

 ۶ یمایغ تدشاکو قداس

 ؛ ییاصردهمروک یزس قحا

 قح هدننشروک یزس تلع

 ! اوم نيچ هسدوییدوط نک اس
 ت هناي رهتسم اک تب

 ندنسهشرح قرهقا ناق نود

 ندنسه رق مک یدنا صا

 ۰ نمشد هاش هل بک هیات

 ۰ نمرو رکسعو نزود

 ! نستیک وشراق هدولوا كلرب به
 نوسیا هدحس هدلو وب هدنشیب

 « ردبا هنارا یتاوما رشح »

 ؛ یدلوا لصاو هرهش هله نمشد

 ؛ یدلوا لصاح هدیش یکیدتیا صا

 حوریذ هده ر وضح هسراو کک

 حورج ینصن  دیهش ینصل قاب
 اق هلبط هک نينا هدنفصن

 ماد تمصوا « توک هدنفصن

 ناطلغ ههنجما نوخ ی راطب اض



 هدا تامولعم ۳9۰

 كنهانک هدوا « ردراو هطش رب مهم ثكحبدبا تقد طة ؛ راشفوا

 قوذ نالوا بولطم کر نالوا e ۰ ردسسهمهمشود هماها

 زمضشدنلو هدنسوشراق یترورض تهازن ٌةظفاحم ۰ ردا اقا ینثکو
 ۸ زا تاتش ههانت نامر

 رغ سش نوجا هدافا یّبش نالوا دوصقم هدوا هحنلک ضیرعت

 هد كد « ردک ذ قوح » هدنقح لادا ر 1 ردکعا رک ذیدوصقم

 . زددوحوم هدصا رعل

 . نک « ردهیدا تی نمر لزوک نلییهریو یلست هتیرشب ضیرعت
 ٠ «هیانکرانیهمهدیا مار ءدافا هغیچآ ندقیچآ هدبولوغوب هلصارتحاو
 ا حالس هناکی یرلکج هلببهدیا لامعتسا وشراق هرابلاغ كرابواغم .راراشوق
 / چسه كحهدیا نیمأت ردق ضدرعت یادوم تهازت هدناسدا .ردضی رعت

 ۲ « دما لات لزوک دا كضبرمت هدتناسدا ینا .ردقو یر
 ۰ شتآ « یلام یلق هلماقتناو نیک ۰ بولغم ربشا . رددوجوم هدنربشا

 ۴ نوز هلیسیجآ كتي وافم هبفامعم < شود یرازوک هلتدالج
 ۱۳ تک رونوو باوج ها ازهتسا ترلاس ك « ردنکساد»

 3 ریه هل ناتل كنامسا

 ردنکسا

 [۱ | بولصم هدنو هکنداقو ردمیک

 ربشآ

 بولطم هحزس یدنداق وا هتیا

 ردنکیا

 « تراظا یملهج هل وص وس

 اط هداژ یلدمنم ؛ یابیدا یلناهع [۱]



 ۲۳:۹ هندا تامولعم

 یمهف ناملس . ردداصتقا اهد هلن ههسشت هزاعتسا هقشاب ندنو

 اربا قاد شاخ رس ضاسیب ما الا نی تدا بدا ااا

 هدوجو ی رلکنر كحزفسوف بودیا الحا لصن نکرع ندزول
 نکددیا روم ندرعاش حور هدیاعاعش زسکنر كتقبقح « هسررتک
 هب هراغتسا رر یهسشتآ  ء :ردنا تالما"هرعث رب نالوا یرلکنر قالزاب

 وا ۰ تقبقح » : رولوا شلدیا ارجا فرنصت رب كوب وب هلکمرا باق
 ءرلتبات کرک ید عاش بلق نالوا یتاحفص رازه رو ضام
 : رومد « زرشک “دوج و "یزعش :یحزف نشوف هداروا

4 

 نکم یامعتسا هدقىقح یانعف كظنلر و روا < اک

 یامعتسا هدهدنسیریغ كهل عضوام یانعم ءانب هبهنیرقرب یک ینیدلوا

 « اشاپ تدوج » یحاص هیناع تغالب . رارید هبانک هسرولوا نکم

 هنسهدارا كنسققح یانعمم كظفل رب : روسدیا فرمت هلن روصوش

 ندنمزاول كنهل عضوام ىانعم كظفلوا ربارب هلقمهعل و هعنام هسرق

 . روییدیا فیررعآ هید « ۰ ربنولوا قالطا هنیایب یر
 قالطا « هنعیکم » هدبانعم « « هب ینکم » هظفل نالوا هبانک

 نامز زمکیدید « ردقح ١ یسواق كمدآ نالف » : ال . رنولوا

 مدآ نالف دوخاب 6 ردقبحا واق "ةققحاب «ردراو لامحا ییا هدارون ۱

 و تف ت یاو ووو س

 6 ی » ا یسوااق « :هدارو 6 ردکعد رد دص وح

 . ردهنء ,یتکم ۰ هد « ثالدهوج »

 قوذ نوا شكار یشررب . كجهلیدبا فتك هراق هناك



 هتدا تامولعم ۲:۸

 ل«رهلدوب» .رومنولواقلت هلتمهایجازتما كناسسحم شوشم «فعاضم .

 هليا كرت یتؤر قطنم « نودور نولبدوا » نهتلب هللحم یترللاسخ

 تامسمحت « نیجما مز .ردشلوا رویم كما باتش هیلایخ قظنم
 ندشقر كنهداحرو دوحوم هد ز۶ امد شمرشاش هل الوط هشوشم

 لاح .ردنکم رغ كما قیرف ندنر رب یهفعاضم تالاسخ دلوتم

 ینع « مرگ هو تدش هجرد هلدادمتسا سه « تعنص هدرضاح

 یتیلباق كماسهرتسوک هدنروص رب جوزم هنیررب یهنداح یا هدنامز
 . ردشعا تاستکا

 دع یز ندتققح قرف هليا هشت كیهراعتسا هقشر ندیو

 هسرن ولوا باضوذ هلتروص ه ندنالا رب , .ردهدنس هع وروک یک ردیا

 رب هراعتما یم..زینولوا باسقوذ»هلتروص وا هدنیرامتسا رب لز وک
 تاح وتف « هجیمم تاسما رغ « هشوشم و هداعلاقراخ عیاقو . ردهباکح

 . ردکعد رولدا هدافا هلبا هکر هبعاجا تالوحم « همظع

 . نایدتبا. داجما. یرطاسا و تافارخ رلهراعتسا ناديا كلا

 ردقوا « نربلآ هلس :ینلاح داقتعا. ررر هلکمنا یلاوتو فقاعت راهراعتسا

 « نج کوک ».هدنماقم « رکاب » رانابتسرخب .راردیوق ہر دق ا .« لتدش

 هکمروک « موصعم نکب در » هد « نیجیکوک » هناللوق هناللوق .یتسهلک
 نامز یزاکدلوا لم داق لهاح هنيو هند «تالم» هراقجوح « زابدالشاب

 ابرثک ۱ یراهباکحیرب :نایدلوا ںدیا داقتعا هتیراقجهلوا تالم كرانوا

 یولغا ارضا لاح ردهوافتسا:زو شعلا میسقت هبهددعتم مش. اول

 یرانالوا دوج وم اساسا رانایالواكلام هنتنباق داحما هکر دغ وعږدقوا
 نت رلردا لامعتسا

a veca Ek Ea Û eae 



 ¥ هسدا تامولعم
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 هلع هشت -- . ماما یو ف را ہا بشن

 هدیاسناتابح هشت ؛ردللاخ لکش یادتبا كا ییدتا داجما كن هب رشب
 «قذخ كنرب ندہدشت نافرط هراعتسا ارز .ردشعیا مدقت هبهراعتسا

 هد « ها سنو » ۰ ردکعد یحازتما هلرر كرلتو هسزالوا چه

 هد« سورموا » نالوایرعاشیسا كا كضرایک یتیدلواد وقفم اا

 یادولوم هادا راصعا « ندیا دلوت قالا . ردلکد دوجوم

 هرکف : دیدش فلاح مدنراادبا كشرا رد ا تابوت زا
 ء هنسلواهدهژاوم لا كا ۶ لطامتناسل ء دلالاع کلا < نکاس
 كنهراعتسا "ءانبهنسعلوت عساوكنسهفاشکنا تیلباق كانهبموم تیساسح

 ینیدلوا بقاعتم و یلاوتم تاسسح .یدیا لانحالامدع ییدوجوم

 « سورموا » .یدشعا لیاع «یاوو بقاعت هدهدافا زرط هلتهج

 رر رکید یفیدلوا شمروک هوا « روییروک ینهثداح رب « یلعف رب
 هدافا و رشت یررب یش کیا و و ؛ یدروسدیا هسیاقم هلباهداح

 . یدرلروسولو هدتعضور یربآ هنب رار هلکعا

 کوا اریز : یدنمهدیا ادا یهناراکتعنص بذک « سوریموا »

 یبع یران وب هدوا هیلع ءانب « یدروسلوا لصاو ناکی ناکی تایسح
 هدنرارغاش كا اغ كوص هک ولاح ..یدزوسدنا هدافآ « هدانا او

 ر ندنوو « شمهلیا فاشکنا هاساع هناراکتعنص بذک دادعتسا

 < یربآ ندنرر نوکو .ردشغما دلوت رذپ ان اپنا تمنص دادعتسا

 یزاومو هباشم ییا « یلیهولوا عضو هنیرزوا كنيرکید یرب هلبمام
 ‹« تربح نایاش ندنرظن طق تمنص ء زسانم رهاظ هدایز ندش



 هسدا تامولعم ۲:۹

 ء مقتنم دود یا ۵ هلحیم هبرض یا

 ےک ؟ ۳ باس 3 قاش هتا وصو هه فله ؟ با

 3 ناب نسو 3 سس ناو كرب هدکه قرا

 ۰ ناشاهر 3 تكميروس ۲ یبغ تسد

 ا کرج كصالخو قح سح هدر یه

 « كلغت رەرتیت ییهاق یاپ هلکهمدص
 ۰ كي رشت رام راص یمشح جات ہر ىلا

 ۰ يتح كلا . یراصعا هر دوقع بوکس

 9 دامروق هدوپب یماد 3 یجوآ یناش یا

 ! ددامروو هکر قىزاي < هکق یژاب طقف ۰۰۰ كدت

 ترکف قیفو
 هدرظنکی : ردشمنایوس نوجما هدافا ینامو زکلای رارطس وب

 » ا » قرهلوا هح ول رس تب کت < ردلکد نکم منم

 : ریارب کما لامعتسا ینکرت

 نوکس ېب رود زغج هقیثد رب _یدیهسروط

 شياو نیهزکب ك هتیانج رب هلرثناق
 ۰ شمهمک هحرلربصع ثم «یدرولوا رخ رب

 .ردشملسهرب و حوضو 2 رب هب یساسا ماما هلا هوالع یرازوس

 . یدبا اسو « یش نل | هدم ناطلس ارز

ESتا تب سا شی نود اچ زا تا جست یو  



 a هدا تامولع»

 تاسح « هجاشحا هسندکمتک قردلوا عبا هنسهکیاخیم تابلت

 كما عادباو داجما ندیکی هلدانتسا هبهصخش “اخ « ههيميمص
 ازت

 هلبا یبصا یانعم یيدتا هدافا كنه . ردنلمهمشود هماهما هدر,

 نوجا نامل یتسام یهدنسهرا انمینیدلوا راح ءان هبیمض هیشت

 تفارظ « تدشو توق نالوا بولطم ندهراعتسا ء هسرلشاوا
 ر ا هاژا ین 2

 .ردلع |تقد هنسهجا دلوت هتیدنک ی دنک ككرلهراعتسا هقشاب ندنو

 وب ون كا هدتعنص , رارولوا قوتوصو دداب نانالوا یرابتخا ۰ یربج
 راتبهلواتعبط دول وم صوصخاب .ردهدکملیهوووک زمستعنص تیز

 ..نارشود ,هماهبا « رام لوا حضاو

 کلک زار همرامتشار هک رارئاس دوشتایو ۶ هلتفص رب ًاضمب

 راهراهتسا هدرب .نهلسروقندنممم هسزایوتاخز آ رب « روت زار
 ردي رضحتتسم ويب لا كماما طابترا مدع ی هدنسمرآ

 نوزوا ؛زاماناللوق:هلکرب نکلا نوجما هدافا یهبلصا لک ًاضمب

 یابمو كبترکف قیفوت الثم .رولواثاف هنماقم كيوب راه نوزوا
 هدافا هلرللابخ « هلراهراعتسا « هل ړل ولج نوزوا نوزوا م لکد هلباهکرب
 ۰ ردشعا

 روسهورک رب نوو و ۰ ۰۰ نامود رب . ۰ ۰ هبرضرب
 روقع « نیشخ : اشاع میضو رشعم رب

 كيدید كيدید . كرهق ديرب هلبرلقا ریط
 ۰ ۰ كيمک « ناق « هلک « قاجاب هوجروغ یدلسکوب



 هیبدا تامولعم ۱ ۲

 ت قرەبل 1 مداعإ رظب :یساسص, ها هاش" كن هراعتسام هب ,

 E . ردشملوا مس : هب کیا ارت رو

 :ردهدررفم هراعتسا هد دقت یتیدلوا درفم , ,هیشآ ناو زظ دات

 هراعتسا r a لیرکیدکپ تا ته سم

 کم

O 

 زود قد یدلبا نت ها 4

  كرشق و تک و ِ داد

E aدو مد :  

 هسشت هسفو جنک هد مش « هلملب .یرب 7ندناک مه » هدارو

 . ردفوذخم « هییشم »ہچکی هرامتیاوپ هبلع ءانب . ردشملوا

 « هنمراعتسم » « هم ۳ < « هلراعتسم » ۳ هد راسا

 ! ا ری

 یا ا رک كارتشاو قاحتلا ی و ییرامتسا

 E e هدیراوا « ربیا ظافبا رک ن او 8
 E FE E ی :غاررفا هه یلاخ

 هلا وع جرفا لا رب 3 دوی هک مدیاص

 قاط قاط, كموج و 99 »3 شم

 هلایخ قم یبرعشو م 4
 ام یا 0 ۱

 هنلاصاو تيرا نوجا 7 ریتم و و لو درهم

 نشود, لذت ۰ نالیناللوق يربندرصع اقر .ردطو ريشم حل و| كلام

 كن سطاخ ا نامت یتلاوقمنالوابولطم قم اللوق یرارایتنا

 ا E ی



 ۲:۳ هدا تامولعم

 < ردلا ینا یک ناوح ر « ناسا ر ءار « شا »

 دام و قا یا سما یشداوا عوضوم كن « همهرتبت » هک كد
 قمقسح رادایرفندمراقادود » یسانعم یهدارو .ردیرورضیسهل الل وق

 : ردکعد « ردهرزوا

 هدهزاعتسا هن هشم دوخای ء هشم ؟ رد ینمض هسشت رب هدانا هاست

 همسق کیا یهراعتسا نیمدقتم « قرمل | هراتعا رظن یو .ردفوذخ
 رد اتیا

 : ردیا ناعت ه.فدخ ثامشم هکر د هح رصم مادام تا تم

 بولوا نارغاب لیپ هج مدلسب ورس رب
 بولوا ناشکنماد یخدل وا یدتبا کلش رس

 لاک نا

 .ردهنسانعم « یو یکی ورس » یسهلک « ورس » هد یهدالاب

 یەک « یو » نالوا ها یپشم » هرزوا قفل ءواتسا هلع هاب
 . ردراو هحرصم هراعتسا نوجا كو . ردشلدنا نیافج

 : رلیذنا فذخ « هبهشم » هک ۰ ردهنکم هرامتسا - ۲

 رام خوش دورس نولموا

 ح ایر تارفاشم رطعموا

 ترکف قیفو

 هکو لاح. راهملن زکب < هننامفاشم كراناسنا « هدارود » حاير «

 تراشا اکوا هلسهلک « تاهفاشم » «شملدیا فذخ یسهلک « رلناسنا »
 ¢ ردنک هب رشب تاهفاشم حلر » یسان.م لصا كعارصمو .ردشعلوا

 ۰ رل هلن دی هداقفا 4



Eهسدا تامولعم  

 .رنولوب لاحو تعسط كارتشا رب هدنسهرآ داوم ییدتا هدافا

 زوع باتفا یرلک دیک

 هدد بلاغ

 « رایدقالابح کک نک یزوع باتفآ کلا رانوا » عاش

 رلتوا » رود «رلیدسک روا یز وسناهج. هلءش ار ندا اف

 ی.رازوس « . رارحما یزوسناهج "هلعش . نازک یزوع تاتفآ

 هبلع ءانب « ردلکد لباق كمک یتشنوک زوم هکوبلاح « روبهلیوس

 قمالوق دنجراخ اتم ندا مشو ین« كم » هدارو
 ندقاحص » یعاش ار ز « ردقلوا قالبح » هدوا . زهدشروح

 زرط و هلدانتسا هتنوق كنهراعتسا « یرکف ۽ یدقو یرلهسلا

 . ردشعا لامعتسا هدنیوت

 یوم ر ویس بام
 بولام ر دغ یا ن

 نیدلا باش بانج

 ندح ارز . زب همه هدنسلصا یانعم « یمع یاسلج » هدارو

 لک هدارو هسلوا هسلوا اراک یدوج رم كناساح رب

 راطخا یتابارطضا تاعاس كتوم موکح رب » هدوا « ردراو تماشم

 .ردکعد « مرام هلحرب یجمزا هباشم هنباذع كناساج نیکنا ساب ندیا

 ناحلخرب یدمش هلرل « نوچ » و ...؟ نوچ ؟ نوچ

 رلثلا ىلمتس لا رویشهرتش هدملید

 ترکف ڼو

ETE مت شه ٩( TS e anh a a asa دیر ی 



 .۰ یثیب ندا روفح ی ی. ضراوش نوو
 ۰ اور E تایح كالوح

 هدلوح لار ۲ هدر ۰ نان اءاد وا

E٠ لتا"  eرب ۱  

 ! نشوز "هلظم رب ۰ افصونسح ض 1 زن

  لالط ور ویطر 9 نیک ناشر

 2ت مب ته" قلخ هک راز ضرار داوو .

 .لالز ةبفاسرآس هنشچ رب همه طا `
 ,, م : تسدپ تسد « هوشن ناصقر ,یراتیداق پهه

 * تكنهلفاس ضرأ نسازآ مزا هردو >

 : دهل ضرر هج دبا باداش.ةريزج نشوخول
 كن هلذاق یدلاق زوک ر یترسح نوبع
 . ایضو دورسر « هقوشو برط لحاسوا

 اتم مناع هتیزقو هنسهفالع تیا كاطفا رج دس: طرافتما
 . رن ولوا قالطا .مراجتسا هنسل الا وق هدنچ را كن انعم :ینیدلوا عوضوم

 « نثدحتم هدغامد_وراعتسا » « الاپبل » یدرح « نیک تمذص »

 یربغ ندیسیلصا اتم نهلک دم مان .هتهبابشم رب . لک ينام عم
 یپا هغام» هدنامز ینیع هرامتبسا ., روید « ردكم لق هیادنچم رب
 كنانعم "ینیدلوا ورم كلك یرب ندرلنو . ردا ضع یدام

 هلتم وم - ی ۳ دو دام هاب 6 و دار گی «ییدتا هدافا

 . رددوحوم هسشت 4 2

۱۹ 



 3 هړدا تامولعم ۲۶:۰

 1 6 ندناسوسحم ی هشم 4 وص « هدنعارصم كس

 ۱ . ردندنالوقعم یمشم « روبط هنارت وم »

 هدن وه ال ساک مسدق سواط بحع رب

 كبر كير ندمرپو لاب شبنح تنج یدلوا

 ۱ هدارو هکر دشع | هشت « هسدق سواط » نیش ال فاش هد

 هسا شک ات او < ندنالوقعم « یدق سواط » نالوا هب هشم

 . ردیدیاسوسح

 ِ هلبس هفلتخم لاوحا ههشم هدوا هک ردراو اهد هشت لکش رب

 بانج .ردیا حاضباو حرش یراتتصوصخ « یرالاح ددعتم كمشم

 ۳۰۲۰ تدمبد کا لق یا ھور فک نالاباپش
 رب نیملرلب ایام هدنرزوا لوح ر وروق « تیرشپ « هدنسوظنم

 بد یاردقم تت قز هلاوحا كتهلفاق وا كرەلبدبا هم شت ه هلفاق

 : روشولوا حبضو و

 ناو و فاس هتسکش « تیرشب لفاوف

 « ردیناکدنز یافیف هللا توکس رورو
 نازوسرلاق روروق به یک یا كتالوج

 ,TCI ام

 هدننارطضا تسد ثا هلفاقو نو و

 ؛ دلرمع هحبس ئايا هنادهایس

 هدنیاذعرب حور كهلفاقوب نونو

 . كصوراح "یکنشت ر یلئاه قیرح

 ١ ؛ یبردیب هللا به هلراهلفاقو رک
 11 1 بوک ریل ۲ دوجو ندرلهافاتو نیک

۳ 



 ۲۳۹ هسدا تامولعم

 یدک رشیا ندنکب وک یک ی قیربا

 . زامهلوا یشرب هرکتسم « جم رکیا ردق یہدشت

 « ردیا هناعتسا ندنربر اباد هبونعم تاح هلا هجراخ تابح

 دوخای < یرلتک الف « یرللا نابوق هدنسهمحور تانساک یعاش رب

 نوجما كملسبهرتسوک « كاملسهدیا هدافا یظوظح و تارسم ناغوط

 هدافا ینهیجراخ تابح یکی یدتیا هدافتسا ندایشا کهدهبجراخ تاناک

 هن رر تایدام هللا تایونعم . . ربها هب هح ور تانک هدنوحما

 ندناسوسحم اضعب هشت نفرط نوجا كنون . رینولو هدتنواعم اباد
 ۱ : رولوا ندنالوقعم ًاضهب

 كنهدد بلاغ

 نوما باق روضح مدره هبینعم هاک هلبق
 ۰ یولوم هالک ردندابع بارم شش

 رم هنسهلوا ندیاسوسح « یول ومءالک د «بارجم شه » هد

 بلاغ یم هراس هدف رج ثتماط

 ول ک لریش فاز ردیسهفوکشا سوگ ۱

۱ 
 ¢ هشم ات هنسهول ون یسهدیدع یازجحا 2 ثمبشت ناف رط ی ۱

 درو الوتس یک شدلوا ی ۹
 2 كی هدمد بلاغ هس و ۱

 لات ودر نشو بار قو شر
 ۰ روینط هنار و ین وص هجنق آ



 هسدا تاموتعم فرم

 «كارودم مه ارز <« ردک ر هدر ده یبدلدبا هدشت ره هک و لاح

 . رددوجوم قلقالراپ مه

 سحر رکف نلیدیا هشت و ساق یسملم هلوا لزوک كم امیشت

 هراتعا رظن تبسانم کدر اول دره هتساتنم کن

 رک | .رولوا قوئوص هسرلحاص تاوان قفاام فک « زاملآ
 ال رووا شلشود هتنارخ هنما تیزاتع هسنسهبدیا هرادا هل
 , ردداسشو كد « ردنک یرادهحار فر راهم كلبا راکحبح «

 «ردزساذعم تیا تدسانم یهدنسهرا رکفو سح هلبا هشت یهداروب

 « درو قلقوود هسح ؛ راروب یرازوک هلیرابتعا ینلضاس راق ارز

 هحور « و تیک هلا راکحیج هکو لاح « رردشو وا یرکف

 , راردا شخ یالاح « یدنز « تابچ

 زمکیدتنا راختفا هلقلوا یررح نوکرب هدزعأابح » راق سنوفلآ
 یریوصت نیدافرب هروک هطوطخ ینجهیوقوا « قرهلآ ینرب ندراباتک

 ندنشیدلف كوا »و ردیااح رهبر ندنمراشادقزآ ینسهمرتک هد وجو

 یرلتانای ندلک « یرلکسرک ندسوناپآ 6 یرازوک ندربفص 6

 یو هاشم هتیو وغوق « یراشید ندو ا « یراقادود ندنوقاپ
 ندراش یاد تک زکیدیا تقد طقف . زروقوا هد « ردراو

 . روید « ؟ ردیمراو یشرب نیکرچ اهد ندنیداق رب لکشتم
 ۱ رب تیام اک براس

 كلام هتیدوجوم رب ذو و سام لباق ابو « یلمالوا زاح یهعبط

 رانو . ردلمالوا ندرالیدیا ساق هداوم یداع هرکتسم « لقلو
 : ردتل وقم طلا رش كش



۱۰:۷۲ EET ام هد ی EEE ERTL ah EREK 

 هداقأ یهبسیاقم هحینلک 4 » یک د . رده شم « نسج » ی هدهلمح

 ردمشت تادا ندا .

 : یدرلردیا مست هدرد یمدشت یسهمدقتم ناملعم تادا

 دما » . ردیا ناعت هلسلدا و كمشهحو هکرداضفم س. ۱

 نالوا همش هجو ارز . ردندلسق وب یسلج « ردنک زاق هدقلقاناوآ
 . ردشلدبا رک ذ « قلزاق»

 . ردیا نیعت نامز ینیداوا فوذخ هش هجو هکردلمت س. ۴
 ردف و دخحم » قلقاناوا » نالواهشهحو هد رب دقن کیدو «ردزاق دمحا»

1 3 

 . ردراو « ل هشت هلع ءان

 ہرادیا نیل هدرب دش ییدنل و هسشت تادا هک ءردلس تم

 نعمت هدردقت یندلوا فودخ هشت تادا هکر ددک ٌوم 6

 ردا

 نده دی دع یازحا اسب 3 زامهل وا درفم تقو سه هسشل نفرط

 ید ىسىشالاش راق كتنه کیا ی هد رعت كشت « ردیا لکشت

 ۱ رد ام احا ول

 نوفا رواب همشح ناقا هدتملظ رعق

 ددیبک نازب رک شا نایکو د هدمن ےھچ

 ندمت مئچ عاش « قىسم رواب ەچ نافآ هدتملظ رعقد

 : روس هز کب « هنازب رک كشا ناک و د

 هدکمنا هبشت « هک یزوب » ۰ رولوا ېک «درفم هدمش هجو

 «دددرفم هلع ءان « ردکعد رولا هرابتعارظن یلهنب كلك زکلاپ



 هدا تامولعم ۳۳۹

 هسردیا دلو تبسانم رب كجهلیب هديا لشم هنیررب یرانو دوخا
 هسرق rr تایل عضوام یانعم « رولوا هراعتسا « هشت

 هسنا راو هعئام رب ادعام ندتماشم هدر هرا رار هلَقلوا هعئام

 کیدا دانتسا هتماشم نوسلوا هسا رولوا ه ېه . ردلسیخ زاحم

 تل | هیزاخ یانعم تقنقحو « ردکعد زاو لسع زاحم هدردقت

 یاضم « شرولوا بس هشرر رانو دوخاب « شمرلیهلوا

 قبقح یانعم « شمرولوا زج هنیرکیدکی یزاجم یانعم هلبا یتیقح
 دای هوا دوخای « شمروللوب معا ندنرکیدکی یزاح یانم هلی

 تسها تاج مریلا یک ذ املا .یشهلدیا .دوخایو ییدلدیا

 ردهدکا نیت یتسمالوا بول واتماشم هطش ممه كا ید

 . ردنکم قلو "القع ینمرئاس بایسا هرکصندکدتبا نایعت یون

۳ 

 ابو « كنهدام کیا نالوا كلام ه هکرتشم یفاصوا =. بمن
 یملعم تاسدا . ارد هسشت هنسلدیا هسیاقم هلر ر كنه ییا

 همیشتیردق یسلوا متا ندنرارکید كنيرب ندفاصوا كب یمهف ناملس

 رویم و لاو کریس یاب
 « نالنرا » « نسح د نامز زمکیدید «: ردك نالسرا نسح »

 فرط ییا هدهلج وب هک كمد . ردکعد رویلیدیا هسیاقم هلیررپ
 نیفرط هرلنوب « نالسرآ » یرکید « « نسح » یر . ردوجوم

 هک «ردراو هلرتشم فصور نردشلر هلرلرر یراتو .رارید هدشت

 هدنفصو تعاحش . روید « هش هجو اب « ردتعاحش » هدوا

 هدارو هک رشید « ههبشم » هنالوا ا وا هاتسا هننارگید

 ۱1 ی ایه RT ROT و



 ۲۳ هبدا تامولعم

 . ردراو زاحم هل تقشح زکلا .ردقل مساشعم هدكما ارگ یو

 كيو هسيا زاحم < ردنل امعتسا هدانعم یندلل وا عضو كنهک رب تققح

 را رضاح یابعما هل رابادشا یا راک ی لا بنام
 تقشح « ردراو قرف ردو كج هدیا اک راهوروحوا دورا

 لامعتسا هدرضاح لاح لکد هررک هشیدنلوا عضو ك اعم
 هلع اا < یرلسوس كلكش رازاحم . ردبا ناعت هر وک کیلا

 .دافا یراش هقشاب ندنرلکدتبا هدافا هنا ؛ ردیرانواعم كتزاتم
 ردالد هند وح وم كماق ر راجت كملي ەر دا

 : ىلاع قلاف نوحا كعد « رتدب « رولوا نساح «

 هحمار یربقم روب شمشراق
 ٤ هن داي نیشنل د كرلن ک

 ؛ انف مو وا نابسن هدقمراب وق

 . هبقبف رب یمام هدلاجخ

 راکش 1 . نان نآ رم هدتعیبط
 ۰ زاوهکلوک ررب هدنساح

AE۰ زازبها انف رلبا هدنسپه  

 ۰ رو

 ءرزوا قلوا یرلهقالع كنجنکیاونو « لسم « یلقع یازاجم
 فصل رر, ییغوط یراتوت J هد هس رلر وديا فسصلو میسقت

 تعانق هنیرلکجهدیا رصق یرکف هدایز ندهداف « روغالوق قرهلوا
 هنشآ هلا لیس زاحم زکلاب . زرو زاو ندننالصف 6 روسدنا

 ۱ قرف دوا هراعتساو

 «هسرول و ذره فض, شوا هفت هدام ییا رشا یاک



FEهس دا تام ولعم  

 و E ردوا زاحم هدنوجحما ادا هسلا هر تاکرح و عاضوا

 د وصقم ندرعش هلنهح یيدرو هصح رب كجەديا دوش ٤ كجها هديا

 غ هدافا هفام عم .رردبا اشا ی وضو 2 < هلتسہم می نالوا

 تسصع "هاسو .ردمزال كم ەم ینیط لاح هدنصوصخ تاناحهو

 هقشاب ندقمقص یراق ... هکر دیا قوس هماهما « هبهغلابم یز ناحهو

 .ردهدنرلهملوب هدنسهرناد لادتعا یتمق نوتوب كرلزاجم .زامارای هتبشرب
 یسلوا بسانتم هازاحم هلاباجما كلاخ « كركف نليدبا ادا لادتعا
 « هغلام .ردسهملبا هلازا یلالکو بعت كج هلسهدیا دلوت ندقلقسنکی

 لازا ینوق کهدنصوصخ ساسحا یرانآ لزوک كب ًاضعب طارفا
 هدنموصخ تالابخ نوجما كعد « ادج ندنس نب » یلوضف .ردیا

 زا ندنساسحاو ادا تفاطل نوما ییدشود ههفلام هدراعارصم وش

 ردهدکمنا بغ قوح "

 و نو ۱ رانخو لک مراز لبلب

 ادج ندکلاقم تبسن رکش مال "یطوط

 ادج ندکلاخو فاز مراک زور یدلوا هربت

 ادج ندکلارغ یثحو زنم ارح یدلوا

 ضمب هد قرف یهدنسهدا بولسا یزاحم هللا بولسا یتشح

 یو شاک اي ثحم یراقدلوا شا عسصت و دلو كنسراملعم تاسدا

 ۳۳ ۰ زر « قاط ناسا كد بولسا ۰ ریاس

 كزعارکفت . كزعاسح كد یزاحم بولسا هلعءان ؛ ردهدافا

 هزامهلوا یرغوط هسکعد یسهمهلدنا هدافا هدزرط یرلکدسا لکشت

 ۱ ۲ کا ,رولوا يب تمق هلسمدافا تتصخش تمنض نا ارز

 ۰۰ هک ردهلتساحم كاج هاب رب و هلکشو ساسا هلن زاتم هسیا تالدس ی هدهدافا

 الت دی

TET.رک کا خو ی ات یا  Oی یه بی یاس  



 ۲۳۳ هیب دا تامولعم

 دناع هناوداو تالآ راراکتعانص نوتو . ردنکم زغ كم همتا فذاصت
 كنابشا یرلکدروک هدایز كا « یراقدلو ناش هدایز لا یرامسا

 . راردیا همست هل رلمسا ۱

 « فیرظ "ةققح رازاح یراقدلو هارابجهبمولوط یهداوبناتسا
 « قعالل وق ىش مولوط» هدنماقم « ناشش » . ردهعا و

 .ردیدرازاعلسفو به كعد « شتاص هیسهرو » هدنماقم « شاک «

 مومع . ردیش رب ییبط « زاجم » هکرویلیشالک ۲ ندناملاطم وش
 . ردندنسهبرورض تاباجحا كرشب غامد « ردلماش هراناسل

۲ 

 رتو « تفتسالا مد وا یا او راک حب شل
 جازتما رب « هلیا ساعرب كركو یرلقدنلوب زکلاپ هلیراتعا یراهیماهلا

 یرلکدشلر هلسالوط تالدم یرلکدربتک وصح هدیرلاضم هلا

 هنیر,یه ندنجایتحا لاکشا كرکف رانوا .راردنبون عبانم ررپ نامز
 نداشا و داوم ییدتبا هدافا كني رانعم . رادرو باوج یر یریآ
 راس دنا هدافا هدیسهقشاب

 هداسعم ید ولوا عضو كەك ا هب هعلام هن رق ر كاعد زاحم

 « یغراص » یسلک « هدام » ال . ردکعد یسامهولوا لامعتسا
 هتسانعمزر یراقدراص هسراشاب كاملع یدمش هدلاح یتیدلوا هدنسانعم

 هلک ,دنسهحش تهماشم ر هساقم و تدسا رب هدر 1۳ “رد کل

 .ردکعد راو زاحم هسروینولوا لامعتسا هدنسیریغ كهل عضوام یانعم

 رانو رک | . ردیرلهلاژ + ردینارهوحم « ردیسوس كناسل رازاحم
 نوحا روتفآ ر :یدربل | لکش رب ساب ء یروق ناسل یدیهسهلوا



 هدا تامولعم ۲۳۲

 یلعف « قمقبچ » هکوبلاح « ژرویید . . یدقیچ شوک » الثم
 هدنعولطیانئاكشنوک هکو لاح .یددناع هراناونح ايو « هراناسنا ادتبا
 راقح ندنراواق كنا ايو كضرا ء ردیا رولهظ ندریرب لک

 ینع هداکوب یسهلوا یک راقح هغاط دوخای « یسهعلو هدتعضو ر

 ب ر ررنك نامر. يوا ى یساطعا كاف
 داحشا یرکف هدهک یک ییدتنا داحا یهلک رکف یرکف اشا

 تانباك هرخ الاب تالک ناناوا عضو نوجا هبجراخ تاح . ردشما
 « زرد « لرکف راط » : الثم . یدشمهلا باتش ههداقا ییورد

 نکیا یراع هدنقح اشا نایادوا شک « لو یسک ن ااا

 « یدود ندوقروق ۰ نا ههدافا یت دودح كركف

 رانو . . هک ءردزاو رازوس قوح ر یک « . یدرازیف ندناحیه د
 راک رح و یراقدلوا شمرو هر 5 رالست ككلبا . راردزام به

 ردشل ,دشلنکنز هد ندنفرط رانوا یک کید هبهیقاعتم لاا

 تلف ا وک زا هلتسن هنیرللصا یانمم ناک كالم

 هداف اهد ندنوب .. هکروسلوا یدّوم یفرصت هدنصوصخ ناسل هبغامد

 راشعا كلام هترالصا یاضم رة وققا . زامهلوا یش رب شح

 ینوص لاشم « ینراقدنلوب لایخ ررب كرانوب . رارویلیناللوق یک
 یسهمس . ردەدكمەم وشودهسمک یراقدملوت 8 ینانعم کا

 صخش رب نروک ینکیدلدیا قیلعت هرخآ مو كسشيا رب نالوا مزال
 کردن ا : زامزاق اال « قملسا » ندنسهک ىل امظق
 . ردرلنو راهشلق

 رد دامان رازاحم یيدسا داحشا كه زور و هداع تا

 ۳ رز للا ناد ا رغ ء هجا هدنسدافا نه كماوع

O O سبب N TT 



 ۲۳۱ هس دا تامولعم

 ثحف رک ار

 ید وا ه راعتسا هلا همش مو هراعتسا REE J هه er رع

 ۰. ضیرعتو هبانک س۰ هیساسا قورف

۱ ۱ 

 رکفر هک وىلاح .رددفم یرکفر هلکه دیش ٠ یاس ترو كرام

 هدنجراخ كنايدام هدنابح ؛ ردلکد یشرب یدام رغ رکفرب ..؟ رده

 .ردکعد لاخرب شمیکسا «لاخرب كعد رکفرب « ردقوب یشر چنه

 ك هبزاحم ءوق هدیداسم رانو . ردولوط هلرهشداق قوح ر راناسل

 هدر تاک نونو . یدبا تالاسخ راک اوست شک درر زار

 ء ردقم راظ / كم وش ود . ردههدام لاعفا شلدبا عضو هب یزاحم لکش

 هقشاب ندرلاعم یرلکدتا هدافا یدنک راک ردلابخ یشیه اا

 . ریلک هلوصح زاحم هلتروص وب هتشيا . رلریلسهدیا هدافا هدرلانعم

 ليئا قرلوا رثأتم ندایشا ینیدنلوب نی هدایز كلا قول نلیند رشب

 ناسل هاکنو . یدنبا حیضوت و نیت ادتبا یرانوا هليا هیتوص
 .یدهلق هدلاحوب قرهلوا یسط ناسنا .یدنولو شا لکشت یادتبا

 “کی نوکه . یدّتسا دیازت یامولعمو فوفو هدنقح تابح « تانک

 یدنولو هدنسوشراق كداومو اشا < كنانداحو عیاقو روهطوت

 یهدمدآ . یدهیا داجا هلک رب یریآ یربآ نوجما یه دلرانو

 ۰ یدریو تکرح هئسانم كنبراقدلوب هوا هروک هتماشمو تبسانم

 دلو تازاحم هدندنسامهولوا لامعتسا هدنه عضوام یاضم كمالک

 ۰۰ یدلوا شعا



RESهدا تامولعم  

 نالاق ضورعم هلالوح یهاتیال هبلع "ءانب « ندیا لدبت هلیرابتعا عو

 همهاو كنراملعم تاسدا كما عضو تافنصتو تامسق هدنقح یشرپ

 هلبا اشا کاک کذاس هکمادام . ردهیرغرب دلوتم ندنسیردت لیست

 هکمادام ۰ ردكميا نیم یتابسانم هللا نامز و عقوم هدایز ندننابسانم

 كلکش تیزاتم هکمادام . رددوجوم ناسل رب هقشاب نوحا رارظن

 ها هداس بولسا ر صوصخاب . ردقوت موزا هفنصتو . ردهدننساحم

 دودحیهدنسهرآ یلاع بولسارب هلنبع بولسا رب « نیم بولسارپ
 راکفا کج هديا هدافا كنسیرب « رتس هدهر « رالشاب ندهرت . رده

 نامت ےک یرانوب ؛ردیراکناهرانالوا داع هنیرکید «ردرل تاسحو

 رر یضرف « یدنع ردقوب هيلع ءانب .. هسم رب چیه ..؟ ریلیبهدیا
 .رلسبهلوابج وم یدادعت-ا شیوشت هدایز ندناسیردن لسپست فىنصت

 بولسا هل » « الالآ ناووتنآ » ندننایدا نیصصختم هسنارف هن

 هراجوحم و فرم راو . ردراو یلاع بواسا هد ه « هداس

 كما هبزنت ندرانو ییاسیردت نوسلوا هسرولوا هله هکردستاداحما

 كج هل هلس هیوس . رددوجوم بولسا قفاوم هعوضوم . ردیضتقم
 بقعت ‹ هعوضوم « هررحم « هماهلا ء هتولع دوخاب . ردو یش هاکی

 ها تاوصا ء هصختش تابا  بتولسا تانآ هروک هبهیاخ نلیدیا
 ا رود « ۰ رددوج وبه

 یتافنصتوب نوسلدیاهسریلیدیا یتیقدت هسرولوالنروصهن ره هلئسموب
 . ردلکد نکع كما یتات ییبطو یدج



 ۳۳۹ هسدا تامولعم

 تكنساوعد هس ده زت )۳۹ e كلهم رب هقشاب نديون « دیس هبقیقح 1

 ندکلهداس ییدتالاعتسا كرهببلوم نىاز ؛رذلکد هاشم هنر رب یلهداس 1

 ینا رب كنيرامال < كنوغوه روتشو ؛ ردکلام کلهداس رم هقشاب "
 ندنولسا ك« رمال نس » . دل « لیلهد » نالوا دراب  یداع هحرد كوص

 هداس بواسا هدر دقت ینیدلوا یولع « هجا رکف تح .رلیهلوا هداس اهد

 ترهشر هدنقح یتیدلوا دین ندکاهداس .رواواهدیواع « هجا زیارت هلفا وا

 ۰ ردبا تیاعر هب یداس ایرنک | هلس « نودام » نالوا كلام هیامظع

 نوجا كملیبهديا هدافا یراکفا نالوا قیثرو ۰ سیف هدهجرد دلوص ارز

 ۰ ردو هطساو هناکی

 «یناساستحایولع لا سکملاب رداهلاژا یتتقر هدهن ء یت ولع هل كي واسا یک داس

 هرکف « هسح كج هلبلدا هدافا طقف : رولوا ردتقم ههدافا یراتفا ظ ها دلا

 « هرات ز زسهدناف زکلای . رتسسیا "یتسمل آ هثفد رظن كبثش سه هروک

 تیعضو « یغازادرپ حالطصا یبهینایب میانص ندیا جاعزا ینالک هلراسوس
 . ریراقیچ هنجراخ كنيدودح یبهیلمج

 هدنرلتبسانم هلبا مقومو نامز « لکد هدنرلتبسا.م هللا ايشا « زکلای وا

 . ردییلاط تفاوت هفرظ سح ر كجابهدا دقت یتمیف "كئالک

 یرلیضعب .ردرلرش یرتآ یربآ رلهلک قجەلىزاي ۰ قجەلىريغاب ۰ كجەليلەلىوس
 بیغ یرلتمیق نامز یراکدلدیا عبط هدرلرونیروک لزوک هدنسی زای لا

 قیفو هعقوم هد یلادص « هبادص یرلهلج یرلزوس » « رهوژ » .راردبا

 « هرارظن لج نداقناو هرانوو . تالک نالواقلباق هعایسا .ردمزال كنا

 . روید « رولوا مولوک نامز ییدتا باطخ هنسرلقالوق یراق یی

 نکرازای .زامهلبشولوف يک هدنروضح كصخشر, هدنروضح كنيشك زو
 كج هللدیا لامهتسا نامز یدل شووق رلءلج حلطصم ۰ رلهلک نالوا مزال
 نفوس ژوبس یک داذاب باتک رب هدهلاکم یانئا . ردروآ كحض.هسرولوا

 . « مروهیاط یثرب چیه زیکنا توسق ردق راهسمیک

 6 عوضوم « نامز ‹« ص>حش .ردىلقحردقەب هدنناعل اطموت نوسنال



 ندهلاژ هارهوحم نمس < لک ۰ هشفن رود

 ندهلاسپ ناشنررب رلهلال هدنیمز ررب و

 ندهلال كىر نیک وص رب رب دک 1۷ رو بارش

 ندهلا شوج هلرط رارغيج: نورد رالود

 روک یرابضیف حابص قیج هغابربس هدرحس
 مرک داتسا

۹ 

 یلاع بولسا نرم بولسا « هداس بولسا  یولما فیاصت
 هبهبساساو هضایرتعطقرب چه ثافیاصتوب لوا ندهمشیربکهلیماع هنتحم
 نر اف < 2 هموضوم همغو + یکجا دا اب
 تالو یهاتتم ا ردق كحه همهل دنا قیرش و فسدصت هددولسا

 سراو « یردتقم ررحم « اندا خراب هسنارف » « رلیوس یغیدنلوب

 هجرتو لف یتراکفا كنوسنال واتسوک یملعم تابسدا یونفلاراد

 دن رشیا

 نایاشقوایقوذ كتىرشب هجرلهنس كنا قیرفت هبهفلتخمعاوا یراب واسا »
 ۰ نی نم نواسا « فورعم بولسا دوخاب هداس بواسا . یدلوا تیفک
 یصاوخ و فاصواكح هل رب و هیایشا هکر ديل وصح كاهیحور تااحو یلاع بولسا

 « ساسح « یولع ؛ یوم ء یداع .ردیلایخ قی رفت رب ندا عیدو هراهلک

 عادبا هروک هنیرلایس یدنک ییواسا و « ردرلرکف نالوا شهدم « رم
 ندنرل هبساسا ها هوا |: رددوح وم قیرات سم وا زکلا ارل هلک ه رلردبا

 هیلع ءانن ییغوط یتوا اترو قعوا هنلکنش كرف: ا دکلهداس ثعبنم
 ۰ راردروبح ههدافا قرهلوا هداس كب

 ؛ هديا دعابت ندکلهداس نیزک رعشرب چیه « حیصف مالکرب چیه
 طاتترا كساسا هلا لکش « یسهمان هنزاوم تانهلک هلرکف كلەداس هکنوح

۲۳۳۵ 

 EE OTN اد اد سم 

 یی وح رو دن تا تف وتو

ETO RO NOE A OE 



 ۳۳۷ هيدا تامولعم

 هلبرل هحفن نیرس هرازنجوا لوکرب
 ؛ یدربتیغاد رطعم باوخ رب یرلماشف آ
 هلبرلهح و نیرد هراجشا رله ې بش

 . یدرتیغاد روآ م "یوایم نر

 لال تمص «تال وکو ا یدراو یرلقازاس

 ۰ هدنر وص نوغرو یدا نزح ودر کف

 یایخ هراوآ كیهدنک ارت نسحرب

 ۰ هدرا وص نوغرود هدیک یھ يدا رواروص

 قیفو اضر

 شاووو ه رک كب نواهکلب ° ۳ زا رب ۰یدروسشالقای اغاد وا وغوا

 كيارس یروءوخرب فوغ یک یایصع تابرض كبلق رب نیتشاط « نیغزیق
 « یراسس قابآ زشایهن ٠ مظتنم ريغ ۰ یدرویلک ردق هنتا ۲ كيرا ەر ج

 س يیدتبا كارتشا كتيلاسنا نوتب بوک « زبما ددهن « یرلیدربقاش جالس

 بیدا هدلاخ

 دالغاج رادور ۰ سس ر رود ارود هدیداو رود

 رلغاط ردکنراکنر « هبنپ رانو وق « فام نج
 رلغاب رزويس حج هدکعا ندرحف ندقفش

 رلغ ر هسراو قم ۲ ردلکو ک م. هدکلنشو

 مر به هدفارطا رازتخا . راهفلاط . راطولو

 مرح اماد رلکچیچ « راشوت « رایوج « رلچاغآ
 دماح قلادبع

 روک یرابیو ضویف < لک و ک یا لوا غار مقم
 روک يراب نسح یافص ناروا جوم هدرلهف وکش
 روک يراکهمغا رازه راکش ۲ رلبا تعصب
 زوک یرادهاس تخرد هد؟ اپ ضوح رانک

 روک یدابوج شورخ زازتما هایح ریو



 هدا تامولعم ۳۳۹

 نیرد كپ یدېفاشم هلزجور هدراکوک
 ؛ یدمرس رکف رب

 كن هیاهن ییرحس فشکنم هدنبلق
 ۰ , ۰ یدهرتیب سالا نبش هدنراکیریک
 « یدءدوب ن مرویلکب لولمالاح

 ۰ یدبژم حور هد ردبا لوزن ندکو ک

 رو یولع هلبوب زکلای نوجما كمليبهديا هدلا ینیدیلقت كنه |
 ا ياام لو رک هان
 20 0ا ا هلتروص نسح < الالا ناوونآ :یلمه ولوا
 ا تاو و دلو قسومر نزد هلسور فک

 لکد هدنرلهک ردان  هادننشان کلا كناسل » : روسدیا راکفا درس

 رحس رب ندبا هاظت هروک هلامعتسا زرط هدنسهداع تاک مومعلا

 هکنهآ و نالوا دوحوم .E ردراو نف وصخ به | .رب ‹ تفاطل و

 نوسنلوب هدلاح رب جز هلرلهلک رتاس كرك زکلایلرک «لیلد كويب كا
 «.ردشهملم هلدنا هدلاهدنروصرپ یالوقتیاف كندلق كنها هلرانوا

 كنها كنازوا ء ادعام ندنکنه | كرلهلک هدزممظن لوصامزب
 كعا نمات رلهدافتسا كوو هدندواو قلا هرادتعا رظن هدیتعسط

 كب كنهآ « هدنریدقت یتفاوت مدع هلا عوضوم كنازوا ! ردمزال

 . رولوا رادللخ هدایز

 ایسنا کو هدمظن تانک نلبدیا لانمتسا هبروص نسح
 یسهحیفص ره كناناکو تابح هدنسهانیدقسوم كنها كيزو نديا

 ا رک شعر دلرلوص « یاو وکر يعومع دام ۰ نکا لار
 : ریلیبهولوا ساسحاو دیلقت یئوسفو لالم كماشق |



 ظانلا تفو رم نوعا یک تن رم تر
 هتبهام رب هداس « هعفد قوح كپ سکعلاب ؛ زادیا هدافتسا ندهنوص

 هدوج ویدبلق كنه [ هلساس "قسوم كتا هداعلالع ناوروک كالام

 ك ادا ؛ رارلیوس یتیداملوب هلک اف او یا یراضمب . رلیرتک
 یک یفیدلوا دوجوم رلهلک راکماہلا « لیصا «ییا . ردنابلالا لکشم

 دع لسا تسرح لسا طقف ا0 یر اب

 هلا هدنلا كرر رب انف .ردهدنکر و لامعتسا زرط كنار تقفوم

 ید دا هسنا هدرا تسد ی هلکش ر انف كلا راک كرر

 كوبوب هیفام عم . رولوا بلقنم هيمرابساملا ررب راظفل نانولوا نظ
 کيس نبنابک نالوا یرلهدرکحیچرت « كنسبه ناه ا تعنص

 اعاد ماکت فا هداشاب یعاس ؛ ردراو یرلناب صوصح هحل لاا

 ررکت اماد هدلاع قاف.« یرلهلک « سنازبب « یطاسا » نایراح هژوک

 یراظل « یدمرس « راصعا « تلزا « یہلا « تیدا «دصم » ندیا

 لو
 نکددیاتح ندراهلک لصاو لزوک اساسا هلبوب « الال | ناووتن آ

 ینصوصخ نول نیتالابو نانوب « یتیصوصخ كنرر یکسا » : هکرویید
 لزوک راک نالوا كلام هصوصخكنهآ رب . ردراورلهلک ضیب ر

 راهجش هداعلاقوف هدرید ینیدنلوا لامعتسا هلتروصنسح هدیواسارپ
 كنهآ رب« هجراپ یهدینآ زمکیدتیا له ندیلاعقاف هتشيا « . رو
 "یتیسوم ندنلامعتسا هلنروصنسح كرهک لصا نالوا كلام هص وصخ

 : یلسهرتسوک یکه دنا هدافتسا ردقه نوا نیمأت یاب ۱
۱ ۱ 



 كترکف «كمرك ۱ « كدماح « یژتنهفصرب كفظنناملس «كنانض دلاخ
 ۱ . ردلکد رادکنه | زا اهد ندنسهموظنم رب

 كنەلك ره 6 نکردا ثحم ندا تاک : یردقت هلروآ

 یصاوخو اک كمه رس یه اوا كلام هکنهآ رب یربآ
 یتسعسط كنه كعوضوم « راراکتفتس ندیا هدافتسا ندنسهمهم

 یدنلقت كنها اک و هکرلردیا ساسحاو دلقت هلبا تاک كنه ۲
 . رلرد

 رلهلک نلیریو نسا هبنوص ظافلا هدایز لا نوجا دلت یئاوصا
 نانو تبسانم هدنسهرآ یراعوضوم هلش یرلکدتبا تلالد یلیاللوف

 یک « یدروبموک « یتلیرش <« همنهز « هلولو « هعقعق « هطنط »

 كانها نلیربتک هدوجو هلا هبریوصتظافلا ۰ رارید هنوصظافلا هراظفل

 هموظنکهدنقح یض « كکپ » ترکف قیفوت لاثم ییا كا هبیدیلقت

 : ردسهرومشم

 ۳ شوح اشوح هکر عمر ¢ هک رعمرت هکناص

 3 ش وح كنح “هلولو 3 اغولاول و تدص

 < فوفص یازپلو یاه ایه دعر رس وس

 ؛ لامد لپ نکا نکشتس له
 ۰ نانسوربشمش ت» رض « نارکزرک تاوص

 ۱ تامحه و رغ كنهآ مش هراش و سوک

 ؛ تام ود 4مدمد ندهشوک ره رورو وک

 نودرک خاص لبط نزهتشم رل هرم

 ۰ نونم بلق سر هش دج رهل زاز 1 رل هم دص

 « دریپ قعاوص شخر كيب هنایره ریلی 1
 ا وج هنو راو دینک. رالوط هلتبدخ در



 E HT نه O یر و هک

EEیاس 6  

 ۳۳۳ هییدا تامولعم

 هلیرابتعا انعمو لأم . رلشالک | ینیدلوا ضافردقهن هلبرابتعا كنهآ
 کر زا هو دق عیراصم و تاما اط ر نایالوا تقد بلاح هد ېه

 . رتردیا لاغشا الح ینمهظفاح هاسد یرلکنه | فرص

 ایا نیدیرا ردد و ومد دد رن یک یاو دف ا

 اواز رع یالوتاحر فدایی دعا ر ا فا
 ءكرلهلک .ردسهلوب سوسح زا اهدوقشیراق اهد هسیا كرتن كنها
 هلوا هدنسر و یزو تروص « هدنرررح زرط كراهلح < راک رت

 تکرار 6 هلک ر قحهلراقح ندهرآ هکر دم زال هناداتسا تراهم ر

 ؛ینیسومرب هدكژن یکم ظنهکنوچ .نیسنیا رادللخ لاحرد ینایب "یقبسوم
 وک هدوجو یسغ كنها وا < تعنص ؛ردراو یصوص2

 «هسرولوا بسانتمو شمل هج یا « طور هجا نب رکیدکی « رلهلج
 صوص كنها ر هدرنن نامزوا هبسزاملوب مورخ ندلداعتو نزاوت

 ربمشدرح « ناسومود یک »ندنراسیو هباکح زسنارف . رونولوا سح
 فررمآ هتروصوش یننیدشلاچ لصان نوما كنها نیمأت كرەبواف
 : روسدیا

 كقطرب یندعم ندننالوصحمقرش «لامالام هلرلماقندیوآ زاقر هب ولف ًاضعب »
 :روبیتل هسکو ردق هب هرب هرم كج هلبهر وک .روبل !ی دغاک قران 1 ینماق هنا

 رهبولف .یدرو وتوا هلسس رب لنوو «كک و یوا قرهنایاط هنکسرید رو
 كم هديا هدلا یتازنرک كنهآ رب ۰ رویلکیدینسهیفاقو نزو كرتن هلروصو
 ییدتناسح « روید هیاقمهل رکیدکی یاوصا تاب 1 داردبا فقو هلدصقم
 یعقوم كرللوکرب و هلماټهاو تقد لاک «روبریدشالتازوا ندنرب رز یرلتنط اف
 « ۰ یدرو دیا نییعت

 رحضاوتریغو ییدتیافرصنوجا كنه | نیمأت دنن كره ولف
 تنها ر « نزو ر هدهدزنن یدل واهدمظن یر رشت رک دوو

 بل انج .نوجحما بدا بستم رب ۲ هقیقل اف ۰ رددوجوم صوص#



 هجا تابوطم ۷۲۲

 .e ردهصش 14 كنهآ لح ردق فا ناه « تافاضا عباس

 : ردبش رز رضم كا یسهلوا هلضف ندکیا كراممتم هدراتفاضا
 یسراف . یک یندلوا هدنلاثم « ى كنسهاور كرواو»

 | لاخا ینهآ زارب هدژن ءیسهلوا هلضف ندنکیا كراممتم هدراتفاضا

 : زالوا یعاد یارضم رب چیه هدمظن «هدهسردنآ

 ۰ موم  برطضم هدیتسه ملظم رخ و

 ,.. جور نالوا رصع یاضاق یامزآ مغ

 ۰۰۰ راقحتسا رلبا یراصعا بعاتم نوو

 يلاع قاف

 « ناسه درونهر ن هس رحسل ایی ء

 ؛ اهن « برتغم ل رب ور 137

 نایرک لق هل ام هشاشر ردا

 ادیب ورحف نازیرک لالظ نوو
 تربس نیسح

 ۱ رانا كنهمظن صئاق نالوا تح لخم اساسا یک فاح زو هلاما

 1 لو مولعم یحهدیا لااا هجرده نکنه[ ك: هموظنم

 و ِ هنساطعا تمام هاضف هدص وصخ وب

saaات و ی ی  
1 

 یوا .e فوفو U یشدوحوم كمآ هدنععص

 1 ضوع هصاابو هدمظن . كدشمهل وس یکجهلسهالک ۲ لاحرد

  نایاش كلا ‹ مهم كا نزو هدزمطن زرط نالوا عبا هنیراتزو

  یهدنقح یر و صوص . روسروک ینسهفطو كنها دل وم ۳ تەد

 1 دلو كمظن زرطو ؛ هدر دق یییدلدیا تعح | هص وصخ ثح



 ی
 ۳۳۱ هوا تامولعم

 قوچ كپ هرالامعتسا ءوس یک وب هلیرابتعا یسهیلصا ةن « زال
 غا قد فرصا4هسدایز نوعا زار ندو نتشفوا لا
 دم دوتا < نازک كوبون یک رب ولف « نایروتاش . ردمزال

 دیا ناجا مداملقوفندرارکت ترک بصق هظفاحم ام سا
 «لادج» ثکب فور د .یدرلروروتوک هنسهجرد قاصر ینوناتداع

 ردق « کنهآ كرارکت تک ء هبآ هرقف زبفیدلآ ننشاشاع ۲

 : روسیرتسوک ینغدزو

 تاصابوشبل | هتنادح ورابت نالوا هدقمالشاب کی اهد نوجما زمقلخ »
 كملخ تیقفوم هداشاع «ریار هلقاوا فقوتم هنامز رب هجا یاوا یحاص یر
 لاح كقوذ «نوجمآا تیثفو» نبمأت ندنفیدلوا ترام ندنشاط. هنقوذ

 «۰ ردمزال كتا نسعت ال وا ی رضاح

 كتنادييزت ییربثأت « كمریو تدشو توق هیهدافا ًاضعب هبفامعم

 هصقن رب «وب هکرونولوا رارکت راتتخالاب بیکرت رب ای و هلک رب نوجما
 ۔هروہشم ٌهموظنم «سیس» كترکف قیفوت . ردتیزم رب سکملاپ لکد
 یهدنسهبنآ ةموظنم كدماح قحلادبع ... یک یرلادن « یا » یهدنس

 : رورو تدش و تو سکعااب هب هدافا هدیررکت ك « توات ,

 « رقم یایهروا 8 توبا

 «ردکم لکیه وا ۰ تواب

 مکباو مد تیطخ وا ۰. توا

 « مس تدور وا ۰ توان

 « رسرد یاپ توکس وا .. توت

 « ررکم تبیصم وا .. تواپ
 « دنعم تشحو وا ۶ تواب

 هو ی رفس يقم وا ۰ توبا



 ۱ هدا تامولعم ۳۲

 ۲ رفاتن لا رم نالوا كنهآ لح : یک كلش لف
 ۱ یک تالاماو تافاحز « تافاضا عبا < تالک ررکت
 زن مهو همظن م هدیسمک هژنایو مظن فرص یسک كرانوا

 . ردلماش

 کردهصش ندا باما فرع هدناسل هدظفلت يابا ء رفاتن
 ا لک دان كاك هتیرهضش لفات .رولوا هدنکرت و اقولك
 یرل هلک « قمردتردقرف « تاانحا » . رلیدیا فداصت قص قص

 هدیرایکرت « ربکت تصرف « ذوفن نادهرب « بلق قیربق » یک
 ام هات را مر

 سواک رب هدزمتخ بوایوا
 : دود اب ةتغب یلوا حور یا

 « سوبحر, هدپیس بار نس

 . بولصم رب هدمن یاپیلج لب
 ن دلا بارش بانج

 هدهدازېش ند؛دهام هدهدنخ رف بشود

 یردبح راةفلاوذ می مد ران دیا ريس

 مصاع هداژ یلح

  كبکرت ابو هلک رب نع هدعارصم رایو اج ر « تاک ررکت
 هصشو راد اد راگ اراک کو هک ردسهملسالل وق هرکچ اقرب

 .bx یک یندزتسوک ینسهلاخ تسوس : یراکفا رقف رحم

 و ندن وا ,اک وا ءیوا» هدرد هصاح اب «ردیآ لالخا امام هدینکنهآ

 ضش كلذک « یرارکت ترک كنالک یک « یدنک « كلوا« وش

 8 ۰ دلم هدایز كب ینهآ « یلامعتسا طرف كنفطع تادا «و» هدژنو



 هک شا 1 لکشرپ هللوا كرهکبر بولیغس هنیرزوا كريم طولب چاق رم
 سح یتدعب نوت هز - هدلل یدروجال رعق < دهرا: رک نر یر

 ۳9 هدنجا تملظ یوق هکرددک ار ردقوا زکد دير كرەديا

 اهد 4 « نق اهد امس هداروب ۰ روبنوروک دولآ باوخ هلء املا ر لظم

 نظ هفدق نکربهفلاط یلزا یلزا لالظ نبا ندلحاس یيا « نوفلوص "
 رلهشفهذ فیفخ یک شسو ناما هدر ینیدلوا قالم هزکد كيوت «روینولوا _

 یلوطانا دارهکیرت هس مالظ هدارواو ۰ روید دادتما نکد دو ولت . راو

 عفاف كطولوب ر نرات هدننوف كمالظ و . روب رس ی راکتا یسهش 1

 هلیراوا سبات كرق یلئام نیغیاب کهدارو كنایس ۰ دلرهبهرتیت یسهنارک اب
 كزکد هلبا كلر رب موصعم رربدک ۲ یلیشب « كند رب ابو روم دارهشارب

 قالت ر مر قوا « رو دیا نک هنحطس نش هل وشروق هغ دشالفازوا

 کنزارورپ دما او: لو تكا تم ربا نف یک
 «موتک یک ناولا هم وطنم له راوا رر ر لصحتم ندنلالحا ها هناتسهآ

 ..۰ كەر < دکار

 فور دغ

 a نالوا ا دا رله رو اسر تیایم فراغ لزب

 ینیدلوا ترشاعم هان هکر دم قول كرب زو کیا ندمد 1 یاسا ۰ لخاد ر

 شنوک ۰ نززرا زاهد هفتم نک قآ هل ر علا رطش طش ء هدرلن اما ۱

 یتیارس طاسو كنه وتس ضاصا قاریوط هللا اوه « نیغرق زآ اهد

 . یداکد ناما ی زا اهد تعیبط « لماح زآ اهدآ ۱

 فیظن نایلس

 یهدنبنرتزرط كلراهلج هکروبلشالک العا كپ ندرللاثمو هتشیا
 ناماسو فور دم .روسهدیا لالخا ینهآ تقو ر چیه راقرف |
 هدلاح ییدهمهزکب چنه هنیرکیدکی یرانایب بولسا كرلکب فظا
 منم ندقلوا رادکنهآ هدیرلرثا كنسیکیا ره فلاخت و قرف 0

 8 رخ



 هدا ثامولعم ۳۹۸

 هدوحو كأ رب هوا « هدر دق یندلوا یروصق هل راتعا یراسرت

 تملص «كمرو رادکنهآ بیئرترب بسانتم هليا عوضوم هرلهلج
 نیعمو تبا هدصوصخوب . ردیرس رب مهم كب و كویوب كب كربرحم
 هن رادنقاهجرد یدنک «راکتعنص یه .زامهلوا دوجوم هدعاق رر چیه

 یکییدهتسیا ندرلنوا و هبیئرت هدنروصر, یصخش یر لولم « هروک

 ؛ كنرکف قفوت هلدماح قلادع . رولوا قفوم هننسات كنهآ رب
 . لیکشت كفؤر دم هلغظن نایلس « كندلاباهش بانج هلا اض دلاخ

 لاغشا « یرالرآ قوج كب ندنرکیدکی هدنصوصخ لمح بکرت و

 . مهیا لند یرانوا ندیبدا دنا بتم یراکدتیا
 هدافا هلرلهضرتعم « راتفص یداهم « راهه نوزوا رلررحم ضمب

 < رلهلح هصق سکعلاب « هسا یرایضمپ ؛ ردیا كنها نیمأتو مارم

 ٌزب ۰ ریوتک هدوجو كنهآ ر داسکنا رو نالا هلراتفص دودع

 . یرانوا تقو رب چیه ریارب هلکعا ریدقت هدیتسنکیا یه كرانوب

 ی رکید ار یک ات هنوع یرو ههسیاقم هاب رکیدکیا

 E هایم ورق فا را داف
  طقف ؛ رلسهنولوا كنها نیمأت هلرل هل ولردیه هلمطرش قلرا قفاوم
 دعاسم هنا رشتو تالیوأت ولرد یه و ینتسالآ تباف كنبربصت هوش

 ۰ یلعت هزب هدم و هلبتهج یتدباع هوحم ۰ ردلماعوتوا یتیدلوا

 ۴ یسن هدوب یک هیدا لئاسم مومعلاب ءرظن فرص ندراتهج نابلوا

 ۱۳ رک هدمرمخ و ۰ رگراع ندنسهتسم قود رب لاس
 ۱ : یلسهدیا حیضوت یا اهد ین هلئسم



 ۳۷ هدا تامولعم

 ق نسکع یدردبا هک امزوا

 ؛نمسو فرب ضاید حرط هدوص
 ندر یه یدربلک هک نامزوا

 بت رظنو شوک هدیمزآ ۳3 نامزوا

 « نزح رازباب كارب بولبا

 ۰ رقم قسوا شاطر یدلوا همرس

 : ایرد یدبا رورس و رو قرغ
 یدا یاراب رب هلسس ر هک ناص

 إ الما ندا ی هر یھ هد وص

 ۰ اةلەتسش یایض رب لول

 : يديا یتلغاچ رب لتاط نالو ود
 ! ایض هدنجما بآ یدرالغآ هکناص

 « « رحس ضایب » « « بآ ٌةمغن» نالوا شنلیناللوق هدرتاو
 هبهقسومتمسق رب تفطل تیاف اساسا تاک و بک ارت یک « رازیان »

 لیکک تبا ید سمط ونو عرش رز
 ندکنها یرافدل وا زئاح سفللاب هل رله .ردراشما جازتما هدنروصر

 زرط « یراهصوصخ تالکشت هدر «ادعام ندنرلهقسوم تمق ىع

 .ردنکنهآ لرل هلم هدو کن یرلکنها هی رابتعا یرافلأتو جرم

 یینکیا ادعام ندنساذ كنهآ كرلهلک « تقو ینیدنوقوا یندا رثارب

 هلراتفص « یبترآ زرط لرلهلج ,ربنولوا سحو ییرفت اهد كنهآ رب
 لیوا ًاضعب هدهعماس یلامعتساو میزوت زرط كرارلهلا دنسم «كرلدنسم

 هتتسناذ كنها تاک قرص قو رر داوا نشو "قسوف ر
 زرط « رلهلج ندیا ےک ر ندرلهلک رادکنها ثا . زیهمهدیا دانسا



 هدا تامولعم ۳۱۹

 ۳ تنها دیکیور و تام ولعم ردق و ه دنقح یتمها و موزل هحرد

 ۲ یرانوا كلرهلس ینسقسوم یاسم كنارابع و تاک : كنها ؟ رده
 یلرعت و ً ردقعال) وو هدسحتسم زرط 8 كح هدبا د ونشح یهعماس

 قیقدت یربا یریا یجو تالک كنها نوجما رمشتو حیضوت هلال

 یتح كنهلک یه .ردهدنرلهلصا تنط یدنک < ینهآ كرلەلك .. زی لما

 وع «4ردراو ییسهلوض تمق رب لقتسم « یر ندانعم اضع
  كرلهلک.زالوا نکم نیمات یاب "قسوم كنوا هلبا تاک رکید دضم

 . یون ره هصالخ « یسیلوتلوروک « یسیلکنهآ ریغآ ۰ یساق « یسیا
 ا هدساددح ےہ «ناقصقص» <« « وک هقلقل « > « كمل هاد ریقط » .ردراو

 ۱۳ رک ا د ر لاک: تاع اا ر ترخو ا
 ا فا ےک لالخ cC لڑک و چر اهرم
 ۱۳۳ دا لع اساسا « راکتسنم يق هتشبا : ردواو هدرلهلک
 ۱ ۱ نرا <« فرظ « كاام «هقسسوم تمق « كرهدیا نانتجا ندنالک

 . ردلعاللوق رلهک نانطو ربغآ دوخاب

 ۲ هم رکیدکی ءهلک کیا نالوا كلام هکتهآ رب فطل هدنناذدح ًاضمب
 ا هلون كنهآ رب اف « یتاوروک رب شارخ هعماس نامز یرلکدشلرب

 | یراقدلوالزوک یریآ یربآ یرلهلک «شزرلدو «رز» التم .راریلیبهدیا
 | راروسراقح كنهآ راف نامز یرلکدشلر هدنزرط «شزرلرز» هدلاح

a AO؛ ردلعا تقد هیت سوم حور هدایز ندنوب  | 

 ۳ كنهآ اک كنها «تهج كج ةا نامأت یتشفوم لصا هاراکتنص

 | كکب نیدلاباش بانج . ردیسهمولو قفاوتم هللا عوضوم "یییط
 ۲ عوضوم "ییسط كنها كتا تایهآ یمن وطنم یهدنمان «اض و ا

 : ردلاثم رب لزوک هنقفاوت هلا



 ۳۱۵ هدا تایولعم

 كلا تکنها . راروىلبوس ینکج هم هلیدنا دع روصق رب كيو هدر دق

 الصإ ضارتعا و رارب هلغلوا قشم ییدسا فطلت یهعماس هدایژ

 یراهفظوررپ هددناع هعمس قوذ كتهسلق رانآ کنوج :زامهلوا دراو
 هطو سانش سومر د یک ید كنیررحم زسنارف رب ۰ ددراو

 یهبتسوم تامغتوا لصان هدنراقالوق ماناى ندزوک ینرتفد
 نکروقوا یهلاقم رب الثم « هدمدآ رب رادهرم ندنایدا هسرتشپا

 « رولوا قفوم هفعود ینکنهآ هدهعماس كنوا

 «تیزاتم ندیا باما یسهملا هرابتعا رظن قوح لا هدهیدا را

 رادکنهارئارب نالوا حق و رادهیصت ندتزاتعو تلاصا ؛ردتحقنم
 . ردیا هظفاحم یعقوم و رلسالاق تابح یذ هم هلس هدرردش ینیداوا

 لاک هدلاح ینیداوا رادکنها زا كب یرارا هل « نومس نهس » الثم

 یسهاکح یهدنمان « لولیا » كکب فر دخ كلذک « رونوق وا هلن ذل

 هنسهبداتمیق «ربارب هلکملیبهلدیا دع لاثمرب لمکم لا کل سکنهآ
 . ردلکد نکغ ضارتعا |

1 
1 ۱ 
۰ 
 ا
1 

 ۲ ريد یئرب یلعجو هتخاس هلراشعا یتهام و ساسا < كنه

 ها راکفا «هدافا ر نالوا كنها رادهبصن « نوجا راکتعنص ر ۸ ویو

 ههناراکتعنص رادتقا رب كوبوب هفام عم .ردکعد یلکش ر یمیمص لا

 ماظتناو كنها رب ی را یک وک رم راه یا كلام

 كغنا شخ تمق رب ینیدالوا كلام اساسا اکوا هلتروضوب كرءهر و
 « همهم تبع رب كکنها . ندلوصا رز شلک اب و هک ولاح « رازتسبا ]

۱ 
1 

 هلماضنا هبهسدا هراس تایم یجم | یسهملسبالآ ییلاح هیساسا ةصاخرب
 : ردهلتسل وا ماو هاتم و تلاصا ىع



 هدا تامولعم شرت

 تابح و یهجو » یدلقم كکب لاک نهیردا دلش هب یرعوط

 رلاس قوجرب هدینامع تایبدا .دولوا « ردیا ماود زآ كي کیدا
 هلتردباو تیصخشمناخرب یبرلرتا هاسالتبا « كالجهریظن » هکردراو
 .ددراشلواناسن نیزک رقم هلشومارف دادعتسا كنامز ءراشمهمهتروا

 دللقت كاجهبوق یداع .ردکعد لشو صم كعد دل هصالخ

 هیرللابخ « هلیراسح « هلیرارکف كرلاهد كوبوب .ردهدجراخ كندا
 هرلنوا هلکذوو « كمهلسب یتیصخش هيام یهدزکحور قوا ع وبشم
 . ردکعد كما قوفت

 « كظفاح » « كنيترامال » « كنسار » « ك «رسکش» هددماح
 جوسنم ندنسهیسح و هللابخ ساقلا « كتهدد بلا » « كنیدعس »

 ردق وا « یر ردق وا ندرلنو طقف « ردکلام همعس "یضام رب
 . ردهدراهظا یتتصخش تعنص تراهم لصا ... هک ردیصخش

۸ 

 رانا مومعلاب نوسلوا موظنم كرك روثنم كرك -- علیا

 اا ار ! ردکنها هدهصصخ و نالا هراتعا رظن هدهمدا
 زن احهجردوا هدكنهآ «هسیا تسمها ز اح ردقه تصفتم و تیزاتع
 كما فداصت ةکنهآ هدنرانآ كرلررح «كرلرعاش ویو .ردتما

 یا كنهآ » : الالآ NT ییلّوم « رب رحم تعنص » . زالوا نکح

 هک زهآ یتحورررجم كوو نوت ء ردیدنسهعرفتم ماسقا كيولسا رب

 ندراشلوا لاد هلرصو نیما ینهآ هدنرارتا هلن رلتدیا ازپتسا
 بافیش قوج كب ندننوق « هدافا رب نالوا مورح ندکنهآ ۰ روسد

 «ی راقدلوا دومأم هنمان یتؤر ظح کلا كراب اشک یراضع هردبا



 ۳۱۳ هدا تامولعم

 هژرانالوا ندرلررحم » نوم روغود یمهر روهشم دشقنم هن

 اهداف یک د هدنلاح هدعاق رب «یرورض دلت یهدنسهرآ راقج هلوا

 . ردتیفی رب
 دلقت كجا دقت - ردراو راببدا بابش دتع - نوجما باش

 رب . ردطو نم متن هلردقم طابترا رب لعف ییا # ردا
 كماهلا ردق هل .ردمهم تباغ هب راتعا خراب یسدناف هرود لر رحم

 هسر ولوا فقاو هه هدا نس۶ ندا لک مو دام + هن راساسا

 ,هققح تعفنم طقف . ردنکع ذوفو فوقو هنحور كررحم ردق وا

 هلاحر هسیاقم لباق ربغ « ندنندم كتبصخش هناراکتعنص تعفنم
 . روند ۸ والت رگ نر

 كنامز راارب هنکمرا دبلقت راکتعنص رب كوبوب « ررح رب كویو
 ندقملو هدنتلا ذوفتوا . زمنا تعبت هنطبحم كنيداتسا « هنسادوم
 نمرکد رب رش غامد . ردیا دلو یبیدنک يه یدنک هدایز
 رر ییا هفامعم « ردجاتح هیادفب نوجا كليه نوا « ردیک

 هدوحو هدنروص رب یا اهد « قاص اهد « هعااهد یو نمرثد

 و

 « رتا یرغود هبوص یناکرح یواقالب كمر دل » یرب ۳

 رب هدنحا رلوص یتشتآ لابدا كمر دل » هدزس هسشعد « رشود

 رلنشنای هدمرازاماد » یرب . . زکسد « روس هللا شاهد ریفص
 « ىدا راشتوک هدمراراماد و هدر هنشکد 6 مدهرنس « یدشوق

 [۰]۱ زکید
 ندیرغوط زکهسزمریتک هدوجو ددجن رب ۰ قلهقسشاب رب رک |
 دناب نیما ]|



 هدا ثامولعم ۳۱

 شم هلیوس هلیدابتعا رکفنوکوب یکی یدید كمشاه ارکوص اهد
 . ددزآ كپ رانیبهدیا لکشتو سسأت ندیکی . ردیک قوب زوس
 دلقت دوخاي « دلش « ردراو یارو كمريو لکش رب هقشاب هرلنو

 . ردرومأم هیافا ینو یلشم
 لش و صم یتالاخ «یتاسحو راکفا كبواسا رب هقشاب : رلقت

 «نییز كردە والعراش ضعب ندزعور تارطاخ « ندزمتصخش هلا

 . ردکعد لهآ دید ا ل |

 كج هلب ریو هلکش « ردلکش هطق ییدتیا دانتسا هدایز ها كدبلق

 کنوح « یلسهدیا ذوق هناا هسیا ددج رز « لدبت رب كحوک"
 ا ردیآ ناکا یو ید ینع كسا ربا کش

 تاحوسنم كنوا .ردلکد كعد كعا لاعاكعا دلت یررحر

 « یهدنرللاخ « قبح یتعبط و جانم یر یربآ كنسهیریرح
 رخ یاتسا كرا ی هدننتسهداف ۶ ید رار « یمن راس

 تیصخش « لوبقم دیلقت هسریایدیا تکرح هلتروص وب .ردکید كمهبا
 . رولوا نمو

 وب .روبید « ردتعنص رب ریلیدیا لیصحم رعش » هیئوغ لبفوت
 رلیدا لیصح رعش ارز . ردشلک ای "اممق « یرضوط افا زوس

 رک ۱ ۰ ردكميد ردتمنص رب ریلیدیا هدلا هلا دیلقت ییابدا هذناسا كمد

 چاق رب « رقار ییهجروف یهدنلا ماسر رب .. یدیهسلوا شلوا هلیوب

 كوب ونلاهتروصینع هدلاق رب « ییلسهلوا بیدا هلبا دقت هدنفرظیا

 و اطخ یهدروتسد « زامهلوا وب . ,یدرباسء نک هادف رر

 ران الوا كلام هب ییشک دلقت - هدیلق دادعتساهسلا تقبقح «ردهدهطش

 ۰ ردهدنسهمام هلوا نکم كيو نوحما



 ۳ و ی و ن ی و ی وا اوو اا دید و

 تا IPO O شم

 ٣١١ هسدا تامولعم

 مهم لا یفیدالقاص اعم ندننادابتعا یهدننآ یبهیادتبا تالماکت
 . ردو هصصح

 «هیئادتباو هیلصا ٌهصاخو «ردلکد نالا دبلقت » نومروغود یهر

 كناببدا دلوت « كنهسیف میانص دلوت « كتسج دلو « كتيندم نوتوب

 ء رار رح اطر . ردتىمىمص سکعلاب هل راهتعا قلوا یعونقاو ساسا

 یرانوا هققطایف ۰ راردیا راختفا هلیراتیمیمص هکردراو راماسر
 ؛ راردیمیمص . ردلکد نکع هدکما غیلبتو هدافا هلئروص هقشا

 وشراق هبهناراکنعنص طبح ۰ هپ يدا طبح ندیا هطاحا يرايدنک اریز

 نالوا ادوم هدنروص رب یمیمص هللا عادا لابخ رب . رلنمهروط

 تارقفلامودعم رانو .راردبا دبلقت یمسر نالوا ادوم « یاسدا

 .دوند نر
 تایدا رب چیه . ردساسا كتابا نوتو دیلق هققلاق

 رالنامع .! نیسهلواشلو اعووشن هليا هام رب .یحراخ ... هکردقو

 هدرازسنارف «راشم ارت تاسبدا مشتح "یضام رب هلیا دیلقت یتایبدا مج

 هلرل هام: یراقدالبوط ندنرلناسدا نالآ « نیلکنا « نانو « نئال
 . ردرشملسهرتک هلوصح یتساحم تالزلزت یمدنربهسدا تاکرح

 هراقای زا رب یوا « ربلآ یثتا ندلسن یلوا ندندنک لسنه
 یماهلا عبانم كراکتعنص ره , ردیا میدوت هلسن یک ارکوص ندندنک
 هصالخ « ساوح ٌءرطاخ « تبّور هرطاخ نامز ییدلدبا ققد

 كبصخش هقشاب ر ادءام ندنبسهصخش و هصوصخ تاساسح

 هلداتسا ر راکتعنض يه اکكعد : رلوروک شوا لماع یا
 , ردیدرک اش كسدا هقشاپ رب ء بیدا یه هک كد .ردیدلقم



 : هدا تامولع» ۳۷۰

 دلوتم ندنناقرت و تالماکت كنهبحور تالیاع « كتعح ۰ كناک ذ

 ك« رهوژ » . ردرورض قشر دراز ناک نالوا تیا < یطق

 یرسرس « فدا صت دولوم کیدا فصوت هد « یحرات ناسل »

 هد رم باا ندکعا لا ارد یداوا یکم یاک
 هدنصوصخ یدوم یادا «كنها ۰ تعوطم «تفارظ هلکنلیدیا داجما
 ايو داحا یرانو هسقو « ردلعلوت هدیق وف كناک نانو یدارتم

 نولکرب هلیو . ریلببهلوا یدّوم یررض هدایز ندهدناف كنا ابحا

 كموروب هدناخاد ناسل یرلکدتبا عضو كدادجا و ءابآ ندقعاللوق

 ها هک رب رادکنها و کی یناسلد مشاه دا . ردنا اهد

 ندجهلوا راکتعنص رب كوو كنهسمک نالوا كجهردشلنکنز

 ُءورذ .ردلکد تیما زنا هلیزابتعا رکف هسدا رات ا « زی یمهمنا همش

 را رو ا ندرظن هطقو « كنهدیّوم رانا نایاهشاب هدنرزوا اک ذ

 ینرارکف ۰ ریسکش .یدالک | سک ره نوکو یرلقدلوا ارم

 كن واو .ردشملسهدا داحما یرلهلح زکلاب « ین رلهلکز کای لکد

 كما نا عام یرازوبس ندا دن رج ندظابقلا نوسف
 « ریلس هل وا تاک هه رازوس وا .ردلکد ییقرف ندرلش جهلم هب هل وس

 زکیاب وشراق هامزا لح یرابا ار هن رل همشک د اعاد كناعابق

 .روسد « ردنا هاقو یدلزوک كلکش

 : زریشالشراق هدهاسهلئسم دلم هدشحم تیزاتع

 هاتف كنەلكو یتح « ردهلئسم رب مهم تیاغ دیله هقفطای

 کالج هم وق كعد دلش 3 ز هدش روح كمر و تک ارج هدزآ رب

 . ۰ ردهدق"اللوق هدنماقم لشعو صم دیلقت هدنابدا « ردلکد كعد

  كتیرش .راردنویدم هدلقت يناقرت يهدهبعامجاتابح نوتوب راناسنا



 ۲۰ هسدا تامولعم

 .رروسدیا بقعل یاکرح كتعج لاکا یک تایبدا هدراناسل هک كم د

 ا رزق عا هدناتسا ی زعا وار ق و تست تع ر

 «رارلیا هنب هلراراتکرح یطب « یم ان ؛ زالاق هدفقوت لاح هیفامعم

 . زالاق یلاخ ندنسهارا هیصوصخ تانآ ْماط رب هدنابزج و تاعرفت

 بغ قوارط سن هدیراتابح هدرانوت « رلراتخا هدرانو طقف

 هک رب ةکمادام « ردکعد رکف رب كعد هلک رب اساسا . راردیا

 ییدید كنت .ردراو یناح رب هاشم هو شب تاح كنوا « ردرکف

 تاسح و سحر, نوحشم هلا تاسح سن کر هدنس دام یک

 یزلهجراپنودوا «دالوص «ربشهلترس هليا نامز ؟ رزکب هراقج روموط
 . رولوا یک

 .ردهبناسلو هعا( جا ترورضر « تاک داحما « 4 هناعلاطم وب

 ربثأت یارجا هلیذوفن و توق نوتوب ادوم هدهدناسل ارکوص اهد

 .ردکعدكیا لیدبت هتکرح ییتسنکی یهدنابح كعد ادوم .ردیا
 یترارب «دنرلیدیا لر: ءرخ اپرا هک ناتناللوق هدایز كب راتامز ضس

RETنومروعود یعهر» :ردقۋذ رر را هک .رارقارب  » 

 ن هقاوذا ییدس.ا شخ هاراعفا ,ظح و قوذ نانلآ ندراهک

 در دیو « هدناف » هنغاب لشاب راهلک هکمادام زدم « ردهدایز اهد

 یتراعقوم « هدنمق لودج » كیامز یکقاوذا نوتوب «رارد « قوذ »

 . ردیدولوم كحابتحا و هد جور .. راردیا لیدم

 هناسن قم .ندناک یرلکدتنا لامعتنا كبابدا اا : يد

 . ردکعد كما ابحا هلیا جارخا رارکت یرانالوا شاوموک

 كناد وم .زر ولو هدش روم تیاعر هاد وق ضمبهدار وب هفامعم

 هلرانالوا كلام هتقوم تاسح نەرلەک ییدتا عضو هل و ادب عقوم

۱ 



 ش هدا تامولعم ۱ ۳۰۸

 ا نالوا نمذخأم اب وزو ما بتا رب : ایا
 ۲ کی هک رب نالو اساسا دوخایو قعاللوق بودیا جارختسا یهلک

 3 : ردکمریو انعم تکرح

 | دیر هنوک ندنوک یداجا جابتحا تالماکت یهدهعاجا تایح
 ۲ .ردهدقملوب هدنجما تابقرتو تالدبت مطقنبال رکف هکنوج ..روییدیا

 < ياقا يلان «نیاقوت كا « تام ولع
 ۲ رظن هدایز اهد . سوسح هدایز اهد هنوک نذنوک تابالقناو تاددجت

 ۱ دج راکفا هدرشب غامد ندرانو . روسلا لکش رب بیرف
 . . روا خوا هبهلاحتسا هقبتع راکفا « روسدیا دلو یراقجروموط

 ريغ قعلوب هدنسوشراق یترورض یلامعتسا هدیدج ظافلا هیلعءانب
 ۲ رب هسیا اع وشراق هناددحم یهدصوصخو « تشک رب بانتجا لباق

 ۱ یحانرب « كم وشود یک صخش رب یکهدرصع یجنرب نوا . ردتهالب
 ۹ .ردکعد فا هلا یسر زسانعم ء قمقلاق هغمزاب هلساسل

  ندنربرب «رایدیایسیتوص لان رر, كنایشا راهلک هدتیرشب یادتبا
 ا « رظانم هقشاب هقعاب راناسنا نالوا شلربآ هلراهفاسم قازوا
 ر هاو تارات .رایدنو هدنلغاد تاحاتحا ةقشا
 1 رایدراقبح رخ توض رر « رایدناشوا یرلامسایو « یرللا

 ا همهلشالک | راناسل هدیدا« .یدّسا دات ایرنا یدرکت 2 راد وب

  رضع رب هاراکل وا رع ر . یدرار ویا غوا هت الوحم هد هجرد

 ۳ الوط ندنالماکت و تالدس هدنسهزآ یراناسل داراک ازکوص
 ۳۶۱ سک تئاطب تعرسو اردن . یدروسواو راموروحوانرد
 | ندهبج راخ یاشا هاسکشت و ررق كتسح با یال

 ۱ 3 یدروب و شما ررهو ناعل دو تو تان كج هل هالا وط



 ۲۰۷ هیدا :تاباولعم

 ندز ٍ» اوه داغای یمن 1

 ندنزو اکتشا رتب یماک

 یامسآ و كاخ یرب زما
 یاس مج یزوک رمجم

 رارزک یرب سه يک نونج

 رارزک یریسرس ی اما

 تیا سابق هنپ رارب یبصفه
 تا ساھ ن رلنازخ همتاب وس

 ر هقشاب « یدنز رب هقشاب هراهلک یسهل یوق كنهدد بلاف

 5 هنر رکق < هس رالاسخ هدرلهلک « یکییدرو توق هقشاب < حور

 ۱ رو تداج رب « كالهزاب

 دانا یراکفا هدراهک یک ییدلسهدیا داجا یراهلک راکفا
 یرکف كنهلک » اک یا « رالک » كي مشاهدحا .رلردیا

 یراکفا مسقرب كوبون هدكن « هلك » هسیا ققح یسهلوا شما داجا
 تارات نلک ندیراشید ۰ رامدا كلبا « ردلم:#+ یسهلوا شعا دبلوت

 « نکاس « ندیا ماود قوج او زآ ینرلهسح تلاح یهدنکوا
 هنارأتوا . رایدتیا دساتو طیض هلراسس رزکپ هدایرف ابو لیلا

 نر یلدا رارکت كراس نک مدنک وا نت شلاق

 ْ اشنا تیافک هداجا یهسح تااح نبع هدهدرلن وا « همش

 راکفا یراقدردنایوا هدرلهام فا هلرلهک ضعب « ادعام ندوب

 هنکج هل هلوا دعتسم هراکفا قلخ كرلهلک « یراملیبهبهاشینک هليا
 . رد غوط كم هکر وتو « رولنهلوا لبلدرپ یربآ کلب ۱

 . ردراو یرتثأتو لخد كوكب اکا كراهک ء تقلا ف . 1

 . یسهس» ظافلا جور و داجما : زروالشراق هاباهلئسمر هدهطم و ۱



 هس دا تام واعم

 ناراړ و هحنلک هتمس لوا

 نازب رک رلیدرولوا هبارح

 ها د یادو هآ بودا دوس

 هغاب ید لردک قرب نوج

 وص رق ناه یرلد وصقم

 وجب باو هجرع بل ناسکی
 بش رواص یک رروک ییوبش

 ایرج رسد هایش هد یی"

 رلروناص ناشفلک یمغ غاد
 رلروناص ناوغرا نغامرسا ناق
 یاب رانک رزک یر يه

 يغاد یدنک هلال ییدرشود

 یاتسو» قوذ یرب ل

 یاتسلد درد یا شل

 دانلک لاړ رده هک زملسب

 رازلک هسقو یدروتب یمشت ۲
 رلغ ۱ یعاوغرا و سا

 رلغ۲ یعاق لابن لافطا

 ناغفاو یعهدلک ىە باب

 ناشیرپ بجع نالوا یماینس
 ر#ز یدلوروا نوچ هرابوج

 ریکلد یدلرا ندمیک هنی لمر وط
 یورس هاوه نربشود را

 یورذ هنو ۲ دانق ل

 را یدل وا نکو هک ه یدرد



 ۲۰ ۵ هدا تامولعم

 هلرلرط س یئیش رب كجهلسهلیدبا هدافا هدرطس یکیا راررحم ضعب

 سلاح « زیکنا توف : دکتر ء لا ا یراهگ راد .لرازا

 هیرگف تسوبب « هیسح تسوبب رب هدرانوب .ردیا بیقعت هدنروص رب

 ... رازامهلوا ردتقم هیهدافا هدنروص رب روا قوذ یش رب . ردراو

 «راشلاق هدندودحكتزاتم اعاد «رانسهتسیا قع ایتاک نافوط هدلوح د

 . ردرلشمامهلوا لخاد هننورد كوا

 ا « ءا هشیدناو یسهصح ی ډالره: ك تراک

 كنب رل هقشاب . ردیللوا .لصا « یولع ۰ زاتم « نون هد هراعتسا و

 هدنابیدا .كممارارکت یرلهراعتساو هشت یراکدهلیوس «یراقدناللوق

 لصاو یطق فصور تضخش ( هتسلوا ساساو طرش ددجم

 .ردکمد ثاحهم وق ۰ را هنسهل و

 هتسزاتم هجرلرصع یسالتا ثالجهریظز قهدهسامع هعدق تامدا

 جاقر قحن آ هدنسارآ ارعش هجرلکس « شنا لیکسشت یوق معنامرپ

 : رد شمع < ت زانم و واعر تاق

 با ار + تاک, تاللخ رکا ترا اأ

 . ردکعد ددحم تبصخش هدنصوصخ

 ءرک اب صوصخ لکشرب هدایز لا هنتالخ هدهبنامع هبدق تامدا

 نسح » كملاراشم .رد « هددبلاغ» ناببهریو نیزکو نيون هدافار

 را و . رددیوم لاش رب اسارس نوا ِتیزاتم ی« قشعو

 ساشا ی هجراپ یهحولرس « ناشبا رام فصو رد » ندسف

 1 زروسدیا



 هيدا تامولعم ۳۰.

 لا رب یاهلربک ۰ یریک امتاد
 ؛ لما رب نالالآ « قاجلا اعتاد

 « نر وهد « نارق « نایالروز اغاد

 ۰. یر بالواو یک و ... ندا وج

 ترکف قیفو

 یداع هدردق یرلقدلاق هنشاب زکلاب تاک یددهعوظن وش

 هدننل یراکنوسف ناک تکاب ترکف :یفو ءدلاح ی راکش هنود وک

 . ردراشقلا بغ یر اذا تیداع < راشعهللزوک «راگتناسوس

 : كدماح قاعادع هو

 هدربق ۰ هدغاظ هدرلابق زکر او

 ! هدرفاق « رک, هروق ونی رب شود

 لشز یساهنشا هد نوسلوا

 1 لئازر توعد هدهعا قاب

 قاتشم هوحم هلی و" یمبس ومان

 ! ؟ قاتلاقو رده ؟ سداق و ردمک

 نسح یرازوس « قاتلاق » < « هدرقاق» «رک» یهدنرازوس
 ۳ کیا ها ار یو اغ کمدنرااسم نوح یرطکادبا لاستسا

 . ردرلش)وآ هلیسو .بییدب ناحیه دییزت
 هال امعتسا كناک یک وب راهحراپ ضعب « راعوضوم ضعب یتح

 ۳ ۱. طع یا و تللسا ماخ اعو تدش کمد اساسا

 هدایز ندرلهلک « ندوسشود هلاذتبا « هتیداع یرلررم قوح رب

 ا ۰ ردلاذسا « كليا < كه « قلو ؛ یهدساسا ء یهدنرارکف



 ۱۰۳ هسدا تامولعم

 ربصح هسلوا فینم ناود همعیط مدقم

 نایاش ردلکد هلتبس هلالحا ردق

 اشاب نافرع

 فسناولد همعط مدقم « >¢ یدک رشا « > 6 اضق نا وص «

 ردقوا «قو وص ردقوا ؛یداعردقواهلب رالکش «یرازوس « هسل واریصح

 دع یرللام حضاو كا كتيزاتم مدع « كتيداع هک شارخ رظن

 کف « لاخ < سح هقشاب ندشداع كول هدرللاثم و . ریلسه ولوا

 تعنص راکتراهم تسدر هک ولاح . رددوحوم هژراب تله هد هلب راشعا

 : درو تیزاتم و تلاصا یاس رب ًاضمب هلب هیهلک ظدغ كا

 یدالوا مدآ : قاب دادروسد هن

 . یخ, رورو رب « هفیج رب یئاج

 يغار ناصوق نالا دوخاب « هیلاص

 « زکلای نیر ۰ ناق هکو ضعت رب
 : شاب رب كحوک « نیزاق ر نامهجوق

 ؛ شارغوا اماد « هب قوح « نوشود زآ

 ؛ نوئش هاج هصرحو ديما ىق

 هنو "هقبضم :٤ اتا یدیماو صرح

 ۰ بصع زاهج برطضمرب یني
 ؛ باقر داوروح نالاق « سذلاق یوا

 , یلیم یه هدنسهجئب ریکیس رب

 ۰ ىلضع جنشت رب نسمولوک ره

 رورغ یال ر هدنذس وا تاذ

 ۱ دونه میابتحا س ج اغاد



 هدا تامولع ۲۰۲

 فسأتلعم هلب راسبتعا یرلتیهام س نلیدیا یقلت كوبوب كب « هلتهج
 هرددهاشهنسهاراکتتنصرادتقامدع كنیراررحم --.ناسهلوا ها كج وک

 رم ءرا | یداع ی ول یس هرود « هسدآ ترتف » یهدز

 كتيزاتم مدع ايك ۱ یدنفا یحان لعم .ردشلوا یرامتاو روهط

 شم ریتک هدوجو بیتاکم و تالاقم كج هاب هديا لیکشت یتسهدیدع لاثما
 .ردشعا رشل و

 هب ده هن رلیرت شم كەن رغ قرهنل وا عبط هج ربآ هدنس هعیطم هب وط

 ةدیصق لشدر « راق » نالوا شادا لاسراو (طع۱ یسهخس ررب هدنزرط

 ) یرهنافراع مل مظن نالیروب ادها و انا هرژوا قلوا هرظن همهنارتک
 س وه بایرا نال را شمالشاب .غمزاید وخ اب هک زوس زوند یک یرلهدش

 تمیقرم چیه كحعءدا راکنا ینفیدلوا لاک هخن رب كحهندا قشمنوجا

 »¢ لص هزل وب لاقم جنس

 ۰« س وه بابرا " > ¢ ه افراع غیلب مضل « > من ارتش هدصف «

 ۲ ندملق یربندرلهنس كمارتحا و تیوح رازوس یک « لاک هخسن »

 . قاب تسرهف ر نوجا رلنوب کا .ردسهلدتسم لاکشا نشود هملق

 . یدرلکمزال قمریدلوط راهفیح یدیهسلوا نکم

 رک هاو توقف یراقداللوف تیره کلا تیداع
 ا كاری رح ضصوب هدهلکمامهدیا لامهتسا نسح ینالک یغایاب « یداع

 . ردیدلوم كنو هدقمامهاللوف هدنعفوم یراهلک : 9 قلوا

 اضف نادوص هدتك الفاو رقف یاضف

 لاح همشاب هود هود تفص یر دوك

 قاب

 یدساف رکق هیس ینق رروس ندلد

 یدک مشیا ندنکبوک یک یكيربا
 بم



 1 هدا تامولعم

 یسلوب ك « تیزاتمع» رب هدنلباقم كنو « ردم كبو هح ور تان داح

 رد رورمض

 كن هدافازرط «كسسحزرط « ءلرکفزرطینما كى ولسا .«ت زاتع»

 ندلحو ظافلا یعایاب « لس « اباق « ندناسح یداع « ندراکفا یداع

 عسلو هدافا ك ەص وصخ تدصخش هصالخ .. رارد هنسعلود یراع

 هدراکفا ء هدناسل هد بود هم هديا افا یو ۰« تیزاتم » هتسملس هلندا

 کا دارکت یلکشا نک هلاح نلف همضاب رز هال ول

 . راد « لادسا »

 هکراروسد و از سیا ی « تیزاتم » ها «تلاصا» ی راضعب

 تلاصا هدرا | نالو یراع ندهدساف راکفا وارد یه <« بح ك

 هناراکتدصرتارب .ردسحشولااعاد رار, نالوازاتم هک و لاح .رددوجوم

 «هلتلاصا هبلع ءانب . ردقالخا لماع رب اياد ءاتب هنسلوا نسح هناذب
 تعنص را هکردبللوا زاتع را رب .ردلکد ییغوط قمری یتیزاتم
 هدتعص نایهلوا یش ر هقشاب ندنسهدافا كنبح ..! نیلا یقلت

 ربع قمر دنلوب تلاصا هدر هدرزوا كتزاتع هلروصت قلزسقالخا

 یش ر هقشاب ندنسهوالع مسا رب موزا ی هنتسرهف كنافنصت یعسط "

 . زروسریا ندنررب یتلاصا هلسزاتعز نوجا كلوب .ردلکد

 هسرولوا الخا ردق هن رار نالوا هدولآ هلا لادسا و تیداع (

 تیاج كاساسا مرک :هلوضح یرثات نالوا تالطم ت نا و
 لاتنا كساشا و لکش کوناع .زدنلقا توک 62 هر 1
 . ردشزا یلوا یراع ندتداعو "

 یرافد هم هل واكلام هب هص صح ول < هتس نمو هکردراو f قوحر



 هسدا تامولعم 4

 یک ردیاسح هدایزاهد « زمنا تیافک هلک جاقربوب هرانوا اضعب

 رانالوآ رضاح كب ندرلهلج « ندراهک رم تقص . راتسیا ك وروك
 چاق رب هلضف رلنوب هلتتسن هراکلوا . ررک هنمکح یرهحیهل كرانوا

 ۳ ا راکت یک دایر زر رد
 . رارولوا رورغم

 هدهدنصوصخ , یزای حبه و « ترسع و یهدنصوصخ ملکت
 یرلقدوقوا 23 لاک + هوره غ راک قور... ولور

 ندنرلهرطاخ تقو یتیدلوا مزالیرلنوا « رلرلر زایرلهلح یر

 . راردیا لش هرادغاک « راز راقح
 كولو ۶۱ كساطب و لساکت . ردداتعا رب مقس « ردلاذتبا وب

 ندنداحا هرللاخ در ارز . ردللد لوو لا « یسداما
 اهد قعاللوق قرهلوا یسهءهیدو كنرهقشاب « رضاح یرلتوا هدایز

 هسبا نوجا داجما ینیصخش رکف ر 2)6 لک ر < ردیالوق

 . ردمزال كمهلرت قوح « كع وشود قوج « قمشلاح قوج

 هوالع هصوصحم تصخش ر هرا دصقم ندقمزاي یزاب

 لا < وقف « رج ها كيل دا هواله نو ؛ردکلنیتا

 . ردکعد قلربا ندرانوا « كمن قوفت هتیراراس هابراتعا نابسل

 « هیهیغامد ةصوصخ تيم باق رب كاج هليبهروك یظافلا لابخو داجا
 رانایهم لوا كلام هسسح رب یصخش « نشاط « ههر دفان . هجا

 تب رکن ا ناز
 ندرابجهیبوق یداع هاهسهریو نیزک ددجنرب منههدافا « نيون
 . ز همشالقازوا هقفد رب

 زمکیدتباحاضیا ردق هبیدمش ةکمادام ءردراو لاذتنا رب ةکمادام

TT O 



 ۱۹۹ هسدا تامولعم

 اقا مدنفامد كما یتش ییدسا هدفا قرح زا هک ر
 ر . نشا لاس هءرطاخ یەک ون اشا ۶ ۱ قا ۶ د ا
 هردلکد كمد قلوا كلام هتلباق ههدافا نوا كعد قمالک ۲ ینهدف
 یراق ردحآ کد ر نالو ین لات اد تالک ر دودح

 هدا تالیاع رسرارف ء مع ؟ نمهلوا قفوم کاو عیسوت

 نلس هلیدیا لصحم قحا هلنناعا فطل ثنافداصت « یلاق « یلوغو
 . رولو طوب سم هی هیداقا هسادتسا لات

 هاب .ردنمشد كوو ءا كتهاوم تکلام منع هال بلا
 قرف يهدنسهرآ هفدارتم ظافلا « یللوا بحاص هلساع هناسل هلع
 ۱ . .. ردلملس

 « هباسل هدنامز نعو هب قسوم خامص ر نوجا تقفاوم هصالخ

 . ردندهمزال تیکلام هرظن ذوفن

۷ 

 بع ؛تیدودح ر بیرغهدوش کف ایلام رز تراک

 چاق رب هک. ردراو رلهسمیک قوج كب ۰ دددوجوم تلیچهیوق رب
 یرلیش یراکدتباسح « یرلکددوک ندهیونعم و هیدام تایح هلبا هلک
 قراخ » « « شوخ » « «لزوک» « « سیف » .راردیا ساسحاو هدافا

 تور یهدنراهغامد ٌهظفخ كناوذ وب رلهلک یک « یلعا» « « هداعلا

 یتسهک لزوک + سیف < یمرابدروک و ندیم نا ید

 ددرتالب «یمرایدنلوب هدنروضح كئيشرب یراقدهمهبالک «  رارایوس
 ثمو «  ىلعا » یعزکیدبد لصن Es رلرد « هداعلاقراخ »

 كرلنوا یش يه هصالخ . رار رو یاوج « یلعا د یم رک دی لصا

 : رد « یلعا » هدر



 هیدا تامولعم ۱۹۸

 : دماج قطادع < هسلآ جانم لصا یرومشمرعش

 تاریخ كب هدنجما کاخ يک هتن

 « دكداسحا هدنسهباس رمناسپ

 كدالوا هرزو۲ كشع روبلو

 3 تایح یادغ رب هدک همش رجه

 ! ثاسحاو كنس ردک و و هل

 ه ندردام ریش وا یسدق اهد

 « ندرلد ناهد نیش اهد

 « ندرواخ كنر لقور اهد

 . ندرت و ضایح نکنر اهد

 تحقن مور نامزر چسه ار هسار رکتوا نونو «هدیرعش

 < هالسس توفق یيدرو هب هدافا « تازب رگ وا کلا زامهلساص

 . ردمداخ قوس كي هنمأت یتحقنم

 هحیهت تارطاخ هصالخ « كرا « دارلرکف -+. تقفاوم

 .رارد تقفاوم هتسهدافا هلرهلک بسانم كا « نوفیوا كا كنهتّور و
 . رولوا عالم یو دیدشاپ هدنامز یيدسا عولط نمراکفا و تاج

 نوو یاس لا نارا  نلفدارش ۶ قلو هلک ورم هروک درانو
 ردتفک رب فقوتم هتععنص دادعتسا ر عساو قوحزآ ¢ قمریآ

 رز تل نا ناو شرف ناک يسوم الوا نوا كلوب

 بحاصو كلام قح هراهلک ابا ء ردراو جابتحا هبیعمس دادعتسا

 تلاهج هدیر ندسهساسا باسا كبولسا اف . ردضتقم قلوا

 یش س جس نالوا عنام هفم زاب ¢ کم وشود ردو كنو ۰ ردهساسل



۱ 
 VY هسدا تامولعم

 بوک ماسر : ردنعنص ٌةعید رب ناواط . ۰ ۰ راتوط ضورعم ندنسهرجب

 راو "یوایس دبنکس ۰ رابون رم یابرلد لل ر ینراکب فیطل هاکباوخوب
 ۰ رونمهنیرژوا باشر و یایاوخرپ رتسبو ۰ . . یک شمهتدیا كع روا هلا

 ۰.۰۰ شک ناک قیر تل رکب

 و نایازوا هدنروص رب موزل ین هللا هدافا رب رغآ « لوح تباغ

 بولورو نکروقوا یلوا كنراق هکردج نم ردقوا یریوصت هطوا

 ا راکت رر نع گول نیت قرار
 یهیعبط مییادب نالوا نظ رروصت لباق ات كا « هدنراهیاکح یفیدزاپ

 هناداتسا تردق رب ردق قحهناشاب هللا راک زاجحما رطس چاق رب

 وما

 «لوقم بانطا» هدر ادعام ندراثک !هلبا تحقنم «رلفل وم ضعب

 کوا نامزیفیدلسازوا یبم هموزلر ابو ه هتکنرب زوس « كرهدیا لوق

 فنصت زرطو هروک هزحرظن طق مزا . راروسدیا هفاضا یانو

 . ردشاک ابو یدنع

 نامزیفیدلسازوا نوجا نیزت كوكو تدش دسزت كرك هدافارب

 ینمأت ییدب قوذ ۰ زامهلیاص شنا بیا یتحقنم تقو رب چیه ۲
 خو و ندیاشز < ندسوسب هسدا والا. نالوا هس هفط و

 هلزدیا دع تحقنم لخم یان نم « یراسوسوا « هلتهج ینجهممالوا
 تکرخ رب  قطنم رغ كمریو.ینمات « لوبقم .باتطا » هر ا ,اکوا

 : كنسدادفب جور الثم .رولوا

 لاع هناها افص یدنا قوذ شوک. شاخ

 مدا ی رم رک ۱ یدیسروس هلبا لاحرب
 نارحه یوص تلص و, هسلوا درد کوم تو

 متام یرخ ۲ روس ه.اوآ شی" یرخ ۲ شو



 هرب دا تامولعم ۱۹

 یی یسالوا لامالام هلا داوز قوح رب كرههلدبا نا هلیا تالک

 ها راک ندا دبل و یهصش نابد راک | یسههلوت تیحقنم مورح

 تحاح هحاضبا یغیدل وا لخت ردقه كنو ندنرظن هطق یتقفوم

 : كناشاب اض . ردقو

 ردشمهل وس ه دم یه ماكنه

 ردشم هل وس هدمد ینیدلوا رب

 «هربخ» كنان رومشم عاش .ردلاث مو یاب ههصشو یت

 هدم یهماکنه « نوحا قعالک ۲ ییغادزای هدنغلراتخا یرتا ردیاب

 عارصم 7 یا دم ییانعمنیع « نکیا یناکیعارصم « ردشمهلب وس

 زکلای 6 یش نالوا بج وم SI ردتحقىم لح یدارا اهد

 : دوخاب « رلعارصم هدانعم ندع هلیو

 دایرفو هلا حیسات هجیک هرق مشيا

 داش اک ۲ ەلە 6 را اشک رل هس رب و4۶

 لوضت

 نامو ینتخم هدنتل ۲ یرلجامنآ تبوک

 باتب یرلایف رکفتم كرازف
 تربس لیسح

 « یادانولهج « ناهنوینت «دایرفو هلان » یک ینیدلوا هدنراتس

 ترابع ندنلامعتسا هفدارتم تاک یک و نامزو تقو « دودعو دیدم

 هبدازوا نوزوا كراش نانوا یوزل چه هدناموررب الثم ؛ ردلکد

 6 هدى »كياض دلاخ مکه تن .ردیا باج یراثک | هدیروصتو فیرمت

 رود هب هص قل و نکر دیار وصت یهطوا ر « هدننامور ید

 قافآ ¢ یدنخادنخ رعش لابلراوبا ¢ یسیدروحال را زمطالت دا یاس «

 كوج وک كي هطوا وا هنهاکن شیپ كزيق جنک یاشف هعشا نافوط ایاوخ



 ۱۹۰ هدا تابولعم

 كمي غیلبت هدندوصرب هذخاوم لباقاو لمکم یتایسحو راکفا
 6 راهک موزا ف« هکعا تقد هتحقنم ہد ررا ررع یه نهتسا

 هسلا نوجا كيو ؛ ردر وب هکمنکح ندنلامعتسا رله قالراب

 و وا ردق هب رگ ر . ردمزال قوح ندش سه ناه تفدو ید

 یفیدهمزایهلبا انتعا لاک یبرارا < نوسلوا هسرولوا فلام هدادمتسارب
 كترکف قفوت الم هدزعاسدا .زامهلوا قفوم هنمأت یتحقنم هدردقت

  هعسركوو «كمعانیمأت یتحقنم هجرد نالوانمدوهشم هدنرارعش
 . ردهتسباو هتعنص یاشعا ر كولو

 یتاوغرا یتتت كمادق ]رم نک اس
 تان تسد ملا زارتحا نکا
 تر لظرب کو نوک ر هدنشود

 . یارک یاب رنفا رولیا قوس

 باس ر یئام نیش هن ورغ هطقات

 . یرلنایشا رزوس هلراهزمن یه ۲
 یرلناهج رتسیایافاج وق نوت وباب وک
 . بایسآ زب ندقازوآ هل رلد انق نوغرو

 ؛ ربتهلکیا فارطا یسس لاوق سم هدنلات

 ماش بیرغ داب هللا دورخس رب هدنلات
 . ۰ مارغرب جاوما شرت هدلوک « هکدسا

 ؛ ودنلاح لوکس تای 7 ماف
 نزح رب دأب 2 هللا دورس رب هد

 ۰ نزهجوم مدمیلق رجب رولوا اضنپ
 ترکف قفو

 طوقسلراررح نایامالواقفوم هنمأت یتحقنم هدنرارنا : راک ا
 مدن.هحرد یعوژل كيهدافا . ردراتک ۱ هول 6 بادرک يرلكچهدیا



 قحن ۲ كتا یاسحاو غلبت هدنروصرزیجو قرهلوا قفوم هبیکرتو
 وش نمکیدتا لش ند « شا » . ردلباق نوجا راراکتعنص كوول

 :ریلسالوا لاثمرب غیاب كا هزاجما باوج ییدربو كوطسرا هدهچراپ

 ردنکسا

 . ۰ ۲ رشوب رده سادیر هل وس

 ساد رپ
 ۱ زر وص هس وملطب

 ۱ ر حدوم

 س ویملط)

 ۹ اس بآ را 7: بج وم

 +« رس نابای . نازاي یا

 ردنا

 ؛ جییون هغا هدنس یراکفا

 ؟ رو وط ر

 ..! چیه اي ورفظ

 یورفظ » لوص هصااب كنهجراپوش نالوا لاتم رب لزوک كي هتحقنم
 لصاو هزاحما هست سه ینعا هنسهچ رد كل وص كا كاتحقنم یه « چیه

 نوسلوا رضاح » كلاب نهحرلادع ر  تلدک یوا

 كمتک هیهرت » كقاخ < یشراق هنسهداقا یهدنللو « ! همدحبه 2

 لو کد هزاحا یاوج « ! همدع » ییدر و هللاوس « ؟ رونسا

 يدنا لیکشت لا رب



 ۱۹ هدا تامواعم

 موزلی « نایالوا حقنم . ردلباق هلىتدوج وم كتحقنم قحن ا« هسا

 هقشاب ندقمریدشس « ندقمرو یراق « رارثا نانلو لامالام هارابانطا

 هبلع ءاسو حقنم كا یراسحو رکف رلراکتعنص كوو .نعاراپ هرب

 راهفیح كنیدتم رب .راردیا میلبت هدزرط رب قفاوم كا « لمکم
 سهام < یتعسطهعبدب رب < ینهیسح هحیفصر ینج« هم هنالک [ هلقم رب دا وط

 . رارولوا قفوم هعلنو سانسجا هبا زا زا ر فر ۷

 روصمرب ندیا مسرت راهرظنم راکرحس هلبسهبرض هج ريف جاقرب قافوا
 رلانعم نرد كب هعارصم یا هدرعاش ر كوو ۽ یک راکتعنص

 كش نلسهتسا كئدا غیاب « تة ومو تراهم . یاب هر. دشیقیص

 قرهلواهلضف ندنموزل .ردهدنسادا زرط « هدنتشث « لکد هدنفلن و

 نوسروط هوش كتا تمبق شخ هرثا تابیکرتو تاک نالیناللوف
 هلصف : « ولاووب » روهشم . رولوا ثعاب هنتشفوم لیزنت سکعلاب
 رکفر شات عوبشم < زور وا 5۳ رکو رل مش ناس هل وس

 . ردهظحالم رب قح هلساع هکرود « ردیا ادف ددرت الب یرانوا

 یرلکدتاقب رفت ندتجقنم كرهرب وینمان « زاحما » كنفل وم ضب

 زار كتحقنم . ردلکد یش ر هقشب ندنوا هدلاح تققح « هصصخ

 کج بود ما یسهاغ دح یس شعوط اهد «یسهحرد ر هلضف اهد

 زجوم « سحر ايو رکف ر شعلوا هدافا هلا هک وا ردق یتیدلوا

 لصاوهتحقنم هجرد#لوص هدافار زجوم .ردکع دشعلوا ادا هدز رطرب

 هتساو هرادنقاوتلها رب ویو قمزای حقنماساسا. ردهدافا رب شلوا
 قلوا قفوم هدزاحا نالوایسهجرد كوص كلوا ‹ نوجا یشدلوا

 رسیم هرهسمیک زا كب كما تکلام یادی هولسارب زجوم ین
 لیلحم هدیز وص  یا تباغ یاسحو راکفا . ردت ریظم ر رولوا

۱۳ 



 9 هس دا تاهولعم ۱۹۲

 1 .ES یلسهوروک یعسط 11 اک ص لا هلداسعا

 ت را ا ادا اع یا
 راکرت « هلرلعجس راهدافا « رازوس یداع كا رانامز رب ۰ . رنولوا

 . یدربنولوا هدافا هلتروصوا «یلوتروا هلراهلک « هلرلهبصرت

  jهناداتسا «  aییدادیا لامتسا هاراکتسنص ء ۱۳
 وثم كن« یلوضف » . رام هناوا دع « ینص » نامز رب چیه
 ءدنسمهرآ هلاوتم راصعا یس « همانعرضت » كناشاپ نانس هلسوتکم
 ۳م را کا شلسهدبا هظفاح ینراتسافو تراب

 ردراقح هلو « رارد هدقعلوت هدندودح . 1

 لاتا ناسل ر لصا همت هدوجو یرلرا یک و

 1 . رامهلتروق ندتعنص هن « رانمهلوا قفوم هن رل هسا

 ید یسهلوا یراع ندداوز "تنمدافا ۰ تصقنم سم یھ ۱

Eراب آ مرا .ردسملدیا ناس هلا در یعوزا  

 زمنجالا هرابتعا رظن قوج كلا « نامز زمکیدتا رظن فطع هیهسدا
 كج لدا قبقدت هلضال . ردتدیقم هدرو تبزاتم « كنهآ « یش

 ۱۳۳ ا تلد“ تكسو لک «هسررلوا
 و کا هدنروص رب حضاو ینیداملوا جراخ ندنلومش ٌءراد
 هدافا هدنشالو لوقعم دح « قرهلوا یر ندهدیاز تالکو تالبصش

 تقفاومز احو یبرط ء حضاو هرورضلاب « سح ر, «رکف رب نایدیا
 « ندحوضو كرار كلام _هنسهمهم هصصخ تبحقنم ؛ رولوا

 ۳ . ردیرورض یح لکد یسط یسالوا یراع ندتتفاوم ۰ ندتعسط
 ریان یا هدیرزوایراگراق «یسهلواقفوم هدر ایفیدزاب لررحمرب

 ودهسهلوا ردتقمهبهظفاحم یریثأتو توق یهدنبوا-| «یسهیا لصاح



 ۱۹ هيدا تامواعم

0 4 

 یا لکبش « نرو و ىلإ ها هک ك e . تيل
. = 

 0 هرح > کک 6 كاوا كنتم ك ۶

 یههلکیدینحور یدنک « یندنک ناسنا نوجا قلوا یسط ی |

 هدلاحوا « ردیبنم رب هچىلشاب _كداحا و .! زسه مش .. ؟ -

 ..؟ یدراو تحاح ه NG اهدرب را

 قفاوم نیر, رکف یخی ساسا هليا لکش نت هلنا ادا انا <
 هساسا « ردحور ساسا ء دوحو لکبش ! یس .؟ شمیل هل

 كلام هساسا هدیولوا كلام هلکش هلا زانایلوا كلام هلکش هدیولوا او

 نایب قیم و ضیرع هدنهوصخت ثحم ران وب . نههیاشای ران | ناما
 . روساولوا تحب ندنعونن كيواسا هر وك هعوضوم هدر, یدشلق
 .. ید وا حاضبا هم را هدو هک ءردسهفظو كنادا د

 تب نع رب هنشاب یلشاب هبدا ةصیصخ ناینید كليعيبط هصالخ "
 « ردهیبدا تی نم رب ناک هلوصح هابعاتجا كنيراركبد « لکد هیب
 اار .لایقتنا هںادغاک قرهلوا كلام هوسا تایم راس 8

jتعنص » نالوا نوف ۵ ریلشد یعسط « نم هلند نص  » 

 هساسا دوخایو هلکش اي « یسلوا لامالام هادی اوز كرا رب دن

 ین راورغ ءهط « ی راج دل راناصم و هک, ردکعد یسالوا كأ

 « نامز اشن یتح .ردرورض قمارا هدنلخاد تافشصت هقشاب 4



 هدا تامولعم ۱۹۰ ی

 یانعم ندهرانع هاظ هکر دیسملوب یعون یجنکیا كدنقعت س. |
 e یلوضصف الم ۰ ردیسمهمهآ شاک كد وصقم

 نانای ندکمتس سمرک هخزود
 باذع لها لکد تنح لباق

 ییدهتسیا كيد «رباک ی تنج منهج هقشاع نان ندکمتس» هت

 ' ,رو ولوا چ وک تیاغ كعا لاقتنا هانعموت هدلاح

 كموح , ردلامتسا هسونام ريغ ظافلا هک ردتاغ + ۷
 < رارزکب هراس دقال « یجابی راک ییدهمروک ء ییدهیلس

 ال ا راق < دردیا فقوت یراظنا هقفد و
 كنحامور ر « رهدشور » ندنسهروشمندقنم هساارف . زلنمهدیا

 یایشالمفلابهلتهج میدیناطینسهاج ك رلهکوت » نکردبا ثحم ندنرثا
 حدم یرافدلوا هاشم هک ردرلهح ول ماط BO مداسبهدوکآ

 ره « هکنوج 4 ردقوب جابتحا هکمروک ینرللهدوم نوجا كما انو
 ندننیون جازتما كرصانع کسا «هدریدقت ییدلدبا رظن فرص ندش

 هدهطش و ..۰ ۰ ردرلشعا لکشت ندهداتعم ناولا ء ندهسنوم لاکشا

 «یع ومع لا یرلش یصوصخ كا هدواهک زر وديا دوم هتعنص تقدقح

 نا یو اكوا هدف لف ىراس يص وصار
 , روسد « ۰. ردکمجا ر وصتو فرعت لبا

 ۱ ردسهمهعلوت تګ هدراهلجح -. ۳

 . ردشدوجوم كنهداز تاک دو

 داحما كتیزاتم « هدتحقنم راروتسد یعومع « ییطقو کولا

 . رددوج وم هدن راځ وحم و فرص یل « هدنج « هدشحم ر
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 ۱۹۹ هبدا تامولعم

 یش ييدهتسا كما هدافا لر رح هصوصخ 8 نوافاتاو یسنوا

 کر اید دفا رش ی الا ها
 « زامهبالک | رهسمک قوح كب یو ات « رد ىلتمق اهد ندهشق>

 , روید

 ,رداروحوضو رب صوصحم هندنک هدكع وضومرره هقشابندنو
 ا « رقم » یدیهسل وا شمالوا تیمهمم م ر هدیرتم كدماح

 هد «میادب تمکح » صوصخاب .یدرولوا مور رابلن مع ندسف ربا

 . ردراو هصطق ٌهدعاق رب راد هرانآ نانالبوط هدا یاب رعش
 مدیا لر هصوصخ تلاعف رب هنتصخش كل راق كنهرعش ران آ هدوا

 همانرس یحوضو ؟ ردیسلوا هدتیمهم م, ین ؛ هدتیهام رر كج هاب

 قمامری یراراکتعنص لصا هلیراررح ماوع كمنا قات همدا دعاوق

 . ردکعد
 هد رصع ینمررکی هرزوا قلوا ههو هدعاق رب هدنقح ح وضو

 هسرویلیزاب نوجا ءراق عون یناه رثا رب ۰ زریلسهدیا رک ذ ییوش

 ۳ ردلنزا هلساسل كوا

 نا-!نامز وا « رشک د هلئسم نامز ییدلدیا باطخ هتموم طقن

 هلواهسیاوب « ردیرورض كتا باطخ هلا سونام ناسل « هلیا یوم
 دک ا ۶ هوش یوا کما . ردظد یاس هل و و
 . ردظوحلم هدقمایغوا هده وعص ات هدصوصخ ول . ردهدکعا

 .ردنکم قلا روق ندکلجوک هلفوقو هناسل « هلعسرب یادج و هفامعم

 عنام هحوضو : یلسهولوا درس ەدەىم و تاعلاطم ضعب طقف

 یرانوب ۰ ردراو هلکش صتاوندناع«یناعم « هرلهک « هراهلج ؛نالوا

 دیک كمرتسوک قرهلوا یوم < ات HE حوضو تسسل



 هسدا تامولعم ۱۸۸

 هاکلزسهفاق هلتهج یکدم هرو کنهآ ینبع راهفاق_یهدنهمطق
 . ردلاثمرب لزوک هتک مدع

 ر كیهفاقو نزو دعاوق « كوحو فرص دعاوق ىح تح

 هرلیدتم هدهسبا راکش یلزسموزل هلغلوا تراسع نادرا کک

 ندءدیاف هن هلتهج ادال رطاخ ینماسفا ضعب كنور دم دعاوق

 . ردلکد یلاخ

۳ 

 هدلکشرپ كج ها هشالک | ندنفرط موم كنهدافا -. عرض د

 داع هئش یه نوجحما یسملسهلشالک | هلام كرتا رب . ردسلوا
 فهدافا تفاص ردق هثاب رکید ندشاب رب « كمریو یەک ینیداوا
 «ردراو هطقرب كجهاسنوشود هدهدارود طقف .ردمزال كما هظفاحم

 یتیدلزاب نوجا رلئراق « رلاک ذ عون یزاه كرتا « كباتک نایزاب هدوا

 تلاصا رثا رب نالوا یراع ندحوضو نوجا ماوع .ردتشک نیست
 هجا كلا كناسدا .رلسهلوا حضاو كين وج |یرابحاص هک ذو ه رکف

 . هلیا هفسلف تاربعت تاذ ر نلسهلوا باسقود ندنرلرا لصفم كلا

 هدفوسافرب «رالقووا « رنسا هدنسوشراق یتسلف سقف راارب لامالام
 . زامهالک | یشرب ندناتک تعارز رب هلا هلخاد ضا رب

 سکه یرثآ نایزای + ردانتعا نایاش ادج حوضو » هک كعد
 هارب رحم تیام دنا سا نالو مدن هالفاخ یاعدا « .ردلمالک[

 .ردشلوا نامز یلبخ یلهلوا سیونهحاف هبرکف هدیدج تایقرت هنیراکفا
 هب هعامحا تافنصا ماط ر هدرضاح لاح « هل هسدا ناراق یتح

 ۰ e ردیاناعت هروک 4 راقحوضوهیلع ءانب «ردشمایوا

 رک هر هه زنا هدرضاح لاح ناسل هناکلام » نوسنال



 ۱۸۷ هدا تامولعم

 اط 6 هنتقفاوم مد ه یناعم ببر كاملا ببر سم و ریقمت

 تاز هات هنلاقتا مدع هب یصا یانعم هلا انعم نلشالک [ ندهرابع

 4 ردلبلد كغل مسن یسحرب هک ردبا

 نشدع قاذم هتبلا كمدآ ردبا خلت

 ادرف ركف ها نوکو هللا شولمداب

 كمدآ ادرف رکف « همهلبا ادرفرکف « هلباشونهداب نوک » یت

 ااو ببار كنهرابع هک ردكم د « ردیا خات هتلا یتشع قادم

 ردکع د راو للخ

 ! لاتم فام میرصقارف رراینعا من نم
 تیا كرادت مغر اکب كلف یا مدیا درد یب

 تیا كرادت مع رب هقشاب قوذ هکز وا رب

 نزو ینعارصم یتنکیا هکو لاح « ردن دعرانضم رحب تب و

 « ىلصو هزم »رب ها طاقسا « ینع » نوما كا لاخدا هروک ذم

 . ردلکد زن اح الساو هکءرومیدیا اضتقا قموقوا یک

 : كنقاب ۱

 ریرتسوک هن نارود هنیآ ! هدوک

 كتح مدع هليا هلاما یلش دم كنسهلک « لهروک » یهدنعارصم

 . ردىلىلد حضاو كلا

 : كسدنا یح مالسالاخش

 ردشلوروس رلرغاس هل « ردهلوروق راسلح هت

 ردشلوروک به زالوا رزکب هنسهداب تبح

 هدسناذ هار مدروک هراپ دص یتأص لکوک

 ررشاودوو  هداپ لد كنسوجافج رب ررتم



 هسدا تامولعم ۱۸۹

 یشراق یشراق » هدر كحهلسد « هیشراق یشراق » هدنتس

 رد شم

 : كناشاب اض ؟ ریلیدبا دارا تج هلیدبا لاها هداضب

 یتمارک سهاظ هدهسلوا هشرهب كخییش

 فالتخا ہدناد ص نایم رولوا یهاک

 كن « هسلوا » نیما یفیدلوا هتسانعم » ردقهت « هرم » هدنسب

 هدر دش یيدلدا اود و ردقو موزل ده « هد » هدشاه

 . زالاق جاتحا هب « هسرهب »

 : هدف ترکف قفوت

 هدا یشوغآ ردیاب تلنهسحصع یا

 ۱ هدنز دو ناو وا نیفیا یک شوا

ma e |۱۲۰۰ تن  
 جاشحا ه « رد » هدرده یغدلنالل وف « هدنحشا » دوخاب « زاملاق مو زا

 . ردقوت

 : كنماس داش

 1 قو مه ریپ هک ا ندب ناهنپ

 ۱ «مسا» یەک نالوا ۳ تر اناا یک یفیدلوا هدنعارصم

 ۱ و « فلات م » هدو 6 رارذالل وق هدنماقم « ردصم »

 : كتا ٤ ردکید-قل جاو -. ا داس

 بویک فرع هدناتس وب رددیفس لک
 ربا باب دم اتکا اه راب

 ۹ هفطع هطبار بوک » قهسرولوا كحهدبا لیوحم هرن یی

 ؛ رذ 6 فلا ناسف ها رب وب هک رام هوب هاکدانتسا



 ۱۸۵ هسدا تامولعم

 هلیاوحتسج نافرع یشوهموا » یهسرولواكج هدیا لیوح هرن ینو
 هک ردبا لکشت « . رارآ فیدر هدازغ وش نران « یدلوا هتشک ر#

 یيدتا لکشت نکا لعفر راز هلسیدنک كن یەک « هتش کرا

 لخاد كطاقلا هقشاب هرب و یسعلوت قاز وا 4 یداوا 1

 .ردشمرتک هلو مح يا فعضەلا لالخا یادوم قاس ى

 : كنيلاع قف هنيو
 : ناالغا هدمداب ینلزوک نوح

 « هراقفش لک مدیا ساستحا

 نایالغاج « هلْئاحس صقر یکع « هدرلغاد

 هرم شوغا رویا اس ا

 نام زمکیدشا وک ا يرط را 0
 هلاسا راحما هرظنم شوغآ « هاساححس صفر سکع هدر
 2 هدرلغاط » ۳2 » نایالغاح » هکر لک هلوصح 2 روس دا

0 

 ففخ 0 هضرتعم "هلحر هرب هرآ « یسعلوت قازوا ندنس ۳

 : ردشمرتک هلوصح بلا فض ق

 نزوترورض هلطرش قلوا قفاوم همیلس عبط هدمظن هفامغم |
 . رتنولوا هدعاسم هریخأتو مدقت ییالوط ندهبفاقوو

 : كیاشاب ا و

 هدنتمعن ناوخ یدا شل ها

 هدنتنم تح یدیا لع

 . ردندایقوب یعدقت كرلیدیا یهدنتیپ
 : كب لاک < رملبدبا لاها رانلکمزال یداریا ًاضمب

 ندنتفاثک بواتوا ندک هرج نود ود یر ۲۱



 هسدا تامولعم ۱۸

 هنمکحهدعاق كمهم هبا تیاعر هدمظنایرنک | هنیرهدعاق تهاطموب

 ۱۱ ۱ اروم ا ی اب درک یک کیک

 . یدرازعا تیاعر هلم الوط عصر و عجس رارا قوحر

 فوصوم هدرادفصوت بکر هدزوا یسهدعاف یمزاف - .

 : ردكعا هوالع یادا عج هتفص هدلاح یییدلوا عج

 كناژ لکشم “هلم هللا یدیف لح
. 
 شمشود » هرلش وش« راکفا ۲ بحع هاش

 فان
 ردقع اب ری یقفوصوم انسهمهمه یا ¢ یه تن و ۷

 ررقم هتبلا ( هدمایاه ) هسنالقو
 هام یاناو مەخ ر هلد لها

 : ردکعا هوالع عج هن راف وص وم هل رلدب ددع تف ر

 ۱ تاک عو یناأم نایءالک ۲

 ) رلباتک . فر زو ( هسوقوا ردلکد فراع

 اجت

 داف ¢ ندنلأت فعض هدوب هحنلک هنسهمامهنل و كتح هد را هلمح

 . € هلوصح نددقعت « ندفلأت

 یمدقت < ىد كراکمزال یریخأت ندظانلا : فلات فمض
 اضتقا لاها < لاها دلرانالوا یضتقم یداربا « یربخأت دلرانلکم زال

 : ردیا دلوت ندهوح صقاون یک یداربا ككراندبا

 یثوهم وا نافیع هلا وحتسح ( هه (

 رارآ فیدر هدلرغ وش نرباس ( یدلوا )
 اشاب نافرع
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 ام سم تو

 ۱۰۳ هدا ِتامولعم

  ردقع الف ری ست فرخ هرکی و رک

 . یک « تفرکلاب »

 ا رک ها دکر سو در ات
 : ردقعالل وق رار هلراردصم یسلک

 نیاطخ بودیا [ هناضیرمت ]
 یباوج و ههورکوا مدریو

 هدد بلاغ

 ۰ هءدرلن و رلاطم اگ کار

 عج هدزوا یسهدعاف یسداف و ینرع هلیا هک رتو هبنجا ظافلا

 مکیدتسیا قمم هدییلق هن

 رد ( تبحم ةراب ) نایااق
 ندلاباهش بانج

 هرز وا یسهدعاقیسرافهلسهلک « تب »هدلاح یفیدلواهکرت « هراب»

 . ردشل اب تفاضا

 یراهکی سدافو ین رع شلوا لخاد زلتاداهکرت هسارخآ و #

 ۱ ردقعاب هسراف تفاضا هژراهلک یسرافو رع

 زل قلراکتمدخ زرط ردناطاس لکوک
 ول رپ

 یک« هلماک فوقو » : ردکمهعا تباعر هتهاطم 0

 ییسراف نوجما ینرع « یییرع نوجا هلک رب یسراف
 یک« هینورد تب » « « هر وم هراح » : ا تیأت

 ضورسم هتشاطم یراهک نرک هسراف,تاودا هنیرازآ - ۵
 یک « هقراب یام قراوخ یایانم ؛ ردقملبف



 هان هدر > ردررض نبع دیو كر 6 )

 تالا رغ تر یدتنا حاروس ینمسح تقدو

 اش

 « زع » :دنماقم « زعم »یاس <« « هه هتن» هدنرب « مکه تن » یقا

 . ردراشما صیقس e قع اللوق

 یا ٤ک ا یرحتم هسالوط هبفاقو محس ۲

 ۰ ردقعاب ددشم ییفح < ففحم یددشم «كرحتم

 ید و ءا مدیمآ ردا لح كم و 7

 دوقعم ) درگ ) دص هدمراک هتشر هسرولوا

 تاک

 ففخ ادارا نزو ترورض نکتجازاب ددشم ی «هرک»

 . ردا لامجتسا ی

 ۰ ردقمای ردصم هرزوا یسهدعاق ین رع ندراهلک ینحا س.

 ؟ ېک تیلارق» « تیاشب رپ » « تیراو »

 . ردقمایناکم مسا رارکت یهلک نالوا ناکم مما اساسا تب

 بالف من هدکرد ( هاکذ الم ) هسقوت

 ردا راختفا هلا یایشا مهاکرد

 الف تع

 كمرتتک « هاک» رارکع هدلاح یفیداوا ناکم مسا اساسا «ذالم»

 ۰ رده رص یاطخ

 1 ردقعای عما عج سو

 یا د؛هسرولوا و ری | ا تمس

 ك( رلبادآ ) كفاط یلاک باوا ب ویا

 نیک



 ۸۱ هدا تامولعم

 . ردشمام هلوا منام هنسهملوا راکتعنص رر كوو كلرلنوا « و هفام عم

 هدلاح یدلوا كلام «یاسل یاطخر كجوک يدنا یا ممم هدزب
 کولا < ردشملاق هدنماقم یداع مطا « شههمهلیدیا یتلت یعاش رب

 یاهد ردس یوا رار هلقعل وب هبلکش صتاه ۳ هد دماح قطادع

 كنس هلراحاسل هد « یاسل توق یوزاب كنجان ه ندتب معاش
 . ردشملسهرردنسا یعوتشو تاضی رعت

 ردهصوصخم تبر, هدكمابانتجا ندهبلکش بیاعه یکو طقف

 میم تیغ کردا والغالب
 . ورن تام

 یرکف و ار كنهر وهشم یابدا < یراهلک ضف تب

 یواش ص ۲ ا
 لاثم هدر

 ریلک یک مروک ( یاد ) س یول ن

rرباک یک مود هن  

 هداز اشاب لاک
 اکس ناشولع نامر جارعم بولوا یا
 ۳ نآرق تودا لابقتسا ندک و ک شا ) و ربد (

 لوضف
 « یک هنیرپ « یک » « « یخاد » هنیرپ « ید » هداژ اشاب لاک

 ر ۽ فعض » . ردشعاللوق ی « رب ر یاری هد وصف

 . زدن دلسف و هدنشعض

 : لاثم هصیقس "

 دیشروخ غی ( هک هن ) « هلوا نیسوا كحىلق
 و هد تا هل وا ا اس

 قاب



elهسدا تامول ءم ۱ ۸  

 تح هدرا وا هسزعلوت هدنلخاد قرصو یقطنم ماظتا رب لوا ن

 ا. ا ل لج هاا و كأ (ردكعد دوف
 كنيرلر ر 6 رارمشلرت قرهلواراغم هب یاعمیرلکدتا هدافا كتى رلەغىص

 بتکمر 01 )رولو هدتهام كجهدیا راکتا و در یتسنامم
 « ردیا لانتشا هلبا حبحصت یتاثطخ وحنو فرص یک ینجوج

 شلدیا احا و هلازا هدییدب قوذ نالوا بولطم ندرئا هلعءانب

 . رولوا

 نام هناسدا ؟ تک ... ک«ردللدا تقد کوش هلصوصخ
 قتللت هسدا هصش رب یو .ردتفکرب دناع هوش و فرص هدایز ندقلوا

 راکتعنصرب ًاضعب یتح .ردیرغوط اهد كتا قتلت ناسل ٌةصیق هسندکْما
 قرهلوا شلک اب یک رترب «ینهلکرب نوجما یظفل "قسومرب « كنها رب

 عوبطم » هدر كجهید « دقلاع وطم » كب لاک الثم . رلیبهاللوق

 ق ع یسهلک « عوبطم » کولا ٤ ردشعاللوق یک رت « ماد الا

 . زامهلمای تفص یلممتم هح رع ندرانو < ردسراف یسهلک « مادا «

 ۲ ۰ لزوک ردقوا .بکرت شلکاب ینکیا هک هکر یلوا طقف

 هلس تاذ رب بحاص ةققح هننال یک كب لاک هکرادکنها ردقوا
 هرضاح یابدا موللا .ردشلوا یضار دعا هلا ناو

 هعلاط ینع ناو یا رم « كنه الافات » نالوا هد اللوق ندنف رط

 ... هک سكنها ردقوا «نکرح ردقوا « كنها فلتخت » طقف «ءردکلام

 ردقوا . زام هلوا ۱ هلقم زاب ییغوط لارج ر هقشاب ندوب

 هلس هدنمانخ هاکرذک كتننص تسرهف هک «ردراو رانازاپ زساطخ
 “¢ هژروبلوت » 6« وسورهه » ندب رار رحمهسنارف .رازامه وطعقومرپ

 ۲71 بو اى ما Oe س « را رابای راشلک اب هدرا هلم 6 را اس « نهراهرو » ندرلىلاقحاب

 ته اتم سا



 ۱۷۹ هدا تامولعم

 صلاضخ ماطر كجهلس هدا ابا یتسهفظو هلمش
 ندرلنوو « هم ومع

 ارد .ردیرونح كمرتسوک یرانوا 6 ءددزاو هلان صئاصخ دل وتم

قوس ناسا هنصخش هدنابدا « هتققح هدنف
 یر ندا لاصاو 

 ء ردراو جیابتحا هرارا تا | قاط رب نوجا رانو « رد لول اطخ

 یلصاو یناسا یک كنهآ < تحقنمو تبصخم < تب زام هدران وا

 ا ج تعط « حوضو « تلاصا « توك دل وتم ند ران و هل اف.دصت

 هرطاخ « هلی ةر ٌةرطاخ « هتیصخش بیدا یه .ردهلات تامسقت یک

 هسرخ لکشتم a هرطاخ هم الحف ندو ءا ساوح

 اهدو « رولوا و < دلقم ادا ردو هوا كلام هنتصخش

 | هلع ءان . ردیا اقرا هقوم عدبم ارکوص

 لو و هرزوا قلوا ی رانو e .ردمز الو یرورض كملس

 ك زم دص خش هر وص ود ءزر دئارآ اطخ ەدىرلەقغاب هاب رلر وتسد ييدتنا

 ثح هاب دنا تفد نر ۰ درو تاسس هشصوضخ « هلتقد « هنعس ول

 رر زیکلاپ یرلنو ة كاميلا داسا هراد ول هل رکشت تد دع هطق

 . ردقعالل و هرزوا قلوا 37 هطساو

۲ 

 ندهیوحم و هفرص تاتبطخ كرلهلج هلاتاکرت «تالک ,  یه

 فاحر رار هلا یرعت ندناتطخ و كلکش هدمظن و ۽ ینتلوا یراع

 : راهو یر ندهمظن صاف ی رک هیفقت تیاعمو هلاماو

eسح یا ردق هل < نوسالو هسرول ون ناو  

 فرص لکش كرابک ر" « هتمظنتو بیر هكراهلج نوسلدا هسشملدبا

 ی> « رازو گود < رذبا بع یتمش هسش«هلدیا تقد هند وحش و

 هني رب كراقلج هلرایک رت ء دارا هلراهلک .. هل را ا اب



 هدا تامولعم ۱۷۸

 كتبساسح بولسا » : « نومروغود یهر » یردتقم ررحم « بولسا
 یزوس بولسا هک مک ره » هرکصندکدید « . ردصوصخم زکر م رب

 ا ا هم هرطاخ 4 ددا فرم
 نده راعتساهکلم < هلو ره رطاخ نانلو هدهفلاختم تاسانم «هدهملظم

 درو اساسا ؛ روسدیا فرص: یرازوس« ردکعد روسدیا ثخ

 هلداتسا هسدعاوق یدامو طف كناضعالا فّاط و یتاعلاطم

 < ضورفم كراج ادا کسا هدنسوشراق كنسامدا هلتهج کیدل وس

 یک رلیوت شل وط هراکزور رب دیدش یرامسقت « یراهعلاطم ییاذ

 راغ .یانمشع نامہ «بزلسار لوک مادام ..نارایاق-بدلواوا
 كتساسح هصالخ «ردیدولوم قوح ر راس ساوح «یسهغیلب

 لصا یو ؛ ردصوصخ کره هدنرزوا صصص ایو « زایو < دغاک

 ایکس هسنارف ؟ زرعلس هنالاعاب هلک هب دنع هدعاق چاق 5 هد ولوا

 ىدا میمصت رب چیه < را لمکم لا » هد « نایهر » ندبسهرومشم

 هررص نونلوا هلس هنا رب . نولو ( هدأ دعاوق دصقما) هلا

 رب چیه دوخای « نیهلوشود هنهوتو ددرت یفید زای نوجما قهزا

 وب هکمادام . روسد « . ردسدا رثا نهلدبا فداصت هتغالب تمالع
 اشهر یتقح هکمادام «ردرغتبال تققحر قفاوم هنف . ردتقشحرب
 هصوصخو هو تافنصت و .رداضعالا فا ظو اع سم رب تولسا

 زکات ز < ز ؟ ردزاو موز ر هب هب هل اب و هادتا تافسصت و

 ES بولسا عو رب ؟ زرازاب يک راو

 نات یهحبح و همزال تدسانم یهدنسهرا یتساسح كصخش
 1 زر ربع كامل هدیا

 رر « هر رر هرایدتم « امعر هب همنق قذاقح نونو هفام عم



 ختم يا نا

 سم تعط تس.ح وضو س. تح بس. یسهیهوم ص اصخ كيواسا
 فاص وا كب ولسا nie ت زاتم e تاابصا ET تقفاوم س ترحقنم

 .بولسا فیئصا * یس هیص وصح

 ارا شا ددق وا بولا دم یتیم نیا ا
 یرلن و هک ردکلام هناص وصخ و تاب | لددتمو « ینصات ردقوا ناز

 كاناملعمتاببدا . ردنکم ریغكمتا تییت و نیت هدهیطق تروص
 هسد هبصوصخ تاینعو صئاصخ دوخایو .هبموم تایم ایو صااصخ

 دلوتم ندراد و و <« هادا تایسه یراکدشسا فنصتو قیرف

 یضرف « یدنع « دوجوم رغ هدتعط « شلک اپ هلبماع هلا تامسقت
 نامر هروک هنسهءقوذ تاداتعا یدنک رلعم یه 4 سک ره . ردراش

 ماطرب ییرانآ كيدا ٌهذناسا شمهمهدیا بیغ ییراتمبق و ترهش هليا
 .ردراشمر دی وا مسا رر « راشعا هطاحا هلبا تاپ رظنو دعاوف یدنع

 « تقلطم رب تکابعسط كعد ررویزاب یسط یسانش « میدن الثم
 اهد ندو هک «ردکعد كما اعدا یشدلوا رب هدررح ه هلع ءانب

 نامزره « صخش ره « عوضوم ره ارز . زامهلوا یش رب زسانیم
 فورعم دح رب هدنسهرآ رانوب « رددوجومكابعیط رب یریا نوجا
 نوجماكنوا ء كما راکنانوکو ینالوا سط نود كمزیح یدنعو

 یببط هدعوضومر, « كمهيا دع یببط ریغ هروک اکس یاب یعیبط
 و . ردکعد كمتک ردق هدر "ءانن ههضورفم عاف کج هلیبهیروک
 "لئسم » . ردتفک رب تعسط زا جراخ « یقطنم ربع « زسقح هسلا

۱۲ 
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 ۱۷۰ هيدا تامولعم

 «یقهسرولوا كجهدیا هصالخ ینالصف زمکیدرو ردق هارون

 یسک هدندرظن طاق قوج رب رار هلغلوا یرطفو یمخش كنولسا |

 ر راهسشنلاع ردق ۾ دراناللوا دادا ز او ء یلدا دو
 اف ۸ رها ماش یتفح یرظع همزشآ هل سر

 تامولعم زاردو رود هدافح بولسا ههلط « ًامغر هراتهادب و نوش
 چیه كما ماعتو هارا یر لب ولساداراراکتعنص لو و هرانوا «كمرو

 هو ههلط « دصقم ندنو .زامهولوا دع یلاخ ندهداف هلروص رب

onیو ی  

 كما قیوست هدیلقت یوا بورتسوک صوصخم بولسا رب قرهلوا

 .ردکیهرکوایللوصا لامعتسا نسح ینواساینبدلوا كلام هسک یه «لکد

 لباق یالوق ك, هدنسهباس رالوصا نایدیا ضرع هدي راقو هسیا و
 - زمارحا

 ابو كنالف ندیا باجما یسهملدتهرکوا ههللط : زروسدبا رارکت

 .ردب ولسا هنعنع هارتشمو یعومعنالوا صاخ هاسل «لکد ی ولسا كال

 ره .ریلس هلشالک | هتروصوت قحن | یسقطنمو یمط یانیم كناسا
 ندک دسا فوقو تک هل نتمو كناسل « هدا لوا « صخش |

 اکو ذوخایو ؛یدیا ادم بولتسا راد هروک هتلباف یدنک هرکس
 هناسسح و راکفا ٌهدافا هدندوص رب زیعو تسرد ها هسامهلوا قفوم "

 . رولوا قفوم ۱

 يا یک



 هی دا تامولعم ۱۷

 درس زاردو رود رد هه یدمش هدنقح بولسا هسلکد ؟ یلواقفوم

 ؟ ریس الوا یسهدنافر یک هن كناظحالم نلیدا

 راکت و یک آ بولوا یش رب یصخش هلماع كيولسا

 | یدام نایامهلوا كلام هتزاتم هدرکف و سح « یتیدلوا صوصخ
 ادا ص وصخم ا رم دارم)هنک و ندا وم هيو هاراررحم

 ا بولسا نالوا یلوصحرب كحور . كدشمهلوس ی رلکچ هبمهدیآ

 ..ردزاو قرف ا لو وب لب اار رک هکلمر یعوم و هداعل ایلع

 ۳ یتح « هلقموقوا قوح یک یرلکدشیا ن وط كنبراضمب هباع ءاتب

 ۱ رم تایر رذطم کی قلوا بوسا تام هاقلوا رییس

 ۴ نا حات الش هقعب هنتکلام هولسا ر « هقشب
 ۳2 ۸و ۰ یموال كفوقو هدا دعاوق ء فالهموقوا قوح نوا

  هقیقط ای .ردهدر ده دلو قفارتم هلا صوصحم دادعتسا ٤

 ؟ندنراقدلوا كلام قرهلوا ىر راش ینیدنازاق رخوم كناسنا
 مدع كدادعتسسا رب یرطف تقو رب چیه و « رار هلغملو هاضف اهد

 3۳ یک یر قدهلوا نع كب تالاب آ دکتری یتوز
 اولا < روا ینلوا درح رب یا هناسنآ تماس یث قوج ۾

  باجشاقموقوا قوج نوجا كملببهزاب ؛ ردشرب یرا ندکلرحتم
 | دوجوم دادعتسا هتنکلام و اساسا و 1 ییدتپ

 سست

] 
8 
۷ 

 ارس قاط رب ِ E هدافا هلم رب ا 1 هنالاع

 ۱ راررح قالراپ كب كلذک <« رازامهلوا ررح تقو رب چیه هکردراو

 ھا تامولعم و فوفو 6 رازملد س قوح كب هکر ددوج وم

 3 he یرآ نر ؟یدکب ر رج 1



 E هسدا تامولعم

 یدعاوق لیدست كفرصو و تارفغت و نالوا ضراع هب یاعمو

 «.ردشمامهلسروف ندلوح هلس تحاصف «همادشا ناکرا ؛شعا باما

 « کردیضاوو یطق ردقوا یرثأت یهدنرزوا بولسا كامز ق

 کر یدک
 ههسدا ٌهرودر یناه « هنامزرب یناه كلرثا ینیدوقوا « هبا هدشترب |

 كنقاب ايو كنيلوضف .رولوا ردتقم همهفلو فشك یتیداوا دا

 لصن كمءایوس ینیدازاب هدنرانامز بلاغ خش ایو میدن كنب رلازض
 لاک و یمانش تن« همان قضش» < ل « نونعو الل » ء هسزالوا نکم]

 كمر ۱۶ كل قمان تبذک دی فرا و ا
 توش بابر » ايو هنر رګ 6 عونع قشع » ی روزا ثادماح ِ

 هلس نوا ءداق رب دادهرهب زآ كب ندنایبدا كا نظ داع تعا ق
 ۰ 6رتسنم صئاصخ قاط رب هلیوا هدرانوا هکنوج . زامهلوا نکم ۲

 رب ناع كنسه هک ردراو رتماشم هلی وا هدادا هلرکو هدراکفا ك

 كي یتیبوسنم ههیدا رود یلوا هنس قرق زوتوا ندنوو هنامز |
 یلدوقوا « نوحا مدآ ر فثاو هاسدا ,ررت رتسوک هدنروصر حضاو

 هکنوح 3 ردیعسط و طس ك قمالک ای رب رحم نامر تاس رار

 لباقاو نرد هدنرزوا بولسا « هدنامز < کت و قرع و

 . رقارب راعابطنا هلازا

۹ 

 روص « یتیمها هجرد كيولسا -. ىدا دلا بولما ب ق
 هک ریاس هل وا رطاخ دزاو ء هدنسهحش تامواعم زمکیدر و هدنفح ىلا ۱

 لص هسیا هدناکما هادو رک | ؟ یمرلمهلیدبا هدلا بولسا رب اح ق
  STت  ۰*۰



 هدا تامولعم ۱۷

 us ینواسا رب صاخ هنسیدنک كنەيبدا ةرودره یتح لکد
 :فاواو طوطخ كرتشم هدنم و كتعنص رای[ نلک هدوحو هدرود وا

 ۳ . ردلکشتم لدغو تاه تی هو را

 دود ماطر نا رثرلبا اقعت یلماکت یارح یاسدا كتلم رب

 ۱ !لکعت یهرود وا یسیغوط اهد « نشش ههرود وا هک بلک" هدوحو

 ۱ .رددوجوم هک هکرتشم ةمظع طوطخ قوح رب هدنسهرا راراکتعنص ندیا

 E.5 فاصوا نالوا كرتشم هدنس یراراکتتعنص كنهرود سه هتشدا

 كنامزره د اردباهک ام ندرظن اشو .رولوا روظنم هدیولسا هدیر
 ۳ زرل هدا اعدا یغیدلوا یصوصحت بولسا رب كهسدا هرود ره

 اك هدنرزوا هدا رانآ هبلعءاو راکتعنص كنامز « نه تلوسا»
 ۰۱۰ تا را یار مدنسهخرد طوق داف + موم

 ۱۶ ینیدلاق ضورعم هلماکترب یک تابح یذ دوجوم ره « ناسل
 ۱ تالوح و كناسل نوا الا تصوصخو تهامر یربآ نامز ره

 1 ناخ . ردنا ر یارحا هدهدنرزوا بولاسا هرورصلاپ یسهدامم

 ۱۳ ارم مداوب وش نکردبا ثحندهنمزا بلاسا ك ندلاباپش
۲ 

 وشمر > یسهدافا روط ر € یس هوش رب كلامز وه ۰ : روسدیا

 یدو عاطنا كنامز ره هدنزوا ناسل . ردراو یاس صوصخ

 ٤ یرازاح یربا « یرلنومضم یربآ كرصع ره . رولوا سوسح

 ١ ردراو ی رام شت یرآ < یرلهراعتسا یربآ یراهانک یربآ

 ۱ ۳ وا مع شب < شمقلرغآ هکدتک هدرارصع ضعب را هام

 1 5 راضمب ؛ شما ددعت یرلعوضوم اک ضبب ؟ ردشمهلقشح

 ۱۳اممتسا ةرتاد راک ضعب « شلوا زوخهم راهلک ضعب + شمشکد

 ا « ناسل هوش . ردشلدبا داجا رلهک ضعب یو شمرک



 ۱۷۱ هدا تامولعم أ

 ندیکسا ذوق ییدتپا ارجا هدنرزوا یتیصخش هدنسهاس یریئأت وب
 فو رعمم کج یربمش ررح تسمه دا یدمولعم یر

 ۳ کمر و هملع تهامر « كير رب هه رظن و « نهتلوسا»

 یدارفاقرع ر . ردشع ازاق تەقر كولو هب رظن و یرندنامزواو

 هسراروناو طرق طارش فلت ردق هل و هدرالم فلت ردق ه

 هدیراتاسل گران وا دیم فا ط وطخ مثاط رب هنس « رانسنولوت

 « عییادب تمکح » . رولوا يم هدیراتاسدا و هفتسلف « هدیراسد

 هراکتعنص یه» : هکروسد هدصوصخ وب « نورءو نهژوا» ىر

 هقرع رب ۰ هب یلدا ثاسم رب ادعام ندصخش بولسا نالوا صاخ

 كقرعوا « كکل.م وا هکردراو كرتشم بولسا هدر صاخ هموق رب

 شم هدتعص را دی اع هبهصهزوا و « رد یتصجش هناشن كموقوا

 ناتو ر 2 هتن . رداکشتم ندنسهسمو تنه كناياحسو طوطخ

 یولسا برع رب « ینولسا یروئآ ر < یولس سا رصم رب « ینولسا

 عیانص 6 یک یتیدلوا هدناسدا لاح و « . ردتتم ییدلوا دوجوم

 كئاسسح هدناس دا هصاخاب .ردعقاو هدهدنماسقا مومعلاب نا كەس

 یصوصخ لوصحمرب كي ژولویزف كقرعوا «ناسلنالوا ینیابنطساو
 ؛راباراهظا تصخش ر ۰ تصوصخ رب رصحنم کوا نوجا ینیداوا]

 ارحا یا یرورض كب « یطق كب هدیرزوا بولسا هحیتلابو

 هک ردراو یەو 8 یسهنعنع ر صاخ هنندنک كاسل ھه .ردیا

 . ردناجرت هنصئاصخ كقرع وا هلیما ر
۸ ۱ 

 «هعوضوم « هصخش « بولسا = 1 او كب واما ۳

 هلرصع یه .ردیا لوح هدهدوک هنامز یک ییدنبا لوح هدر هر



 هدا تامولعم °

  فداصت هنناعاطنا ریذات لاوز كنتعنع تصخش كنوا هدنتل | تواسا
 هم

 . ردقمح

۷ 

 هماوقا یاهد كيولسا --. یلوع هروک ہماوقا یاقد لر ولا

 ویو كتيرشب .ردکعد یلوح هروک هقرع « كد یلوحت هروک
 ساق هنسهمضع عاونا كنااوبح ‹ رافع نالوا كعد یرلهلتک

 اا تاناوح فاتح بوسنم ههر رک قف عاونا < رله ولوا

 . بوسذم هقرع رب ناع « هسیا دوجوم هکرتشم یایاحسو طوطخ لصل
 ۲. 2 ت اقف سصخهو "نامز نونو تءدمهتازا رازد

 ر بوسنم هقرع ر هلع ءاشب .رددوجوم هموم طوطخ ماطر

 . فاصوا ماطر كفرعوا قرهلوا یرورضو یراشخا رغ « راکتعنص

 هدیرارا قاصوا وا <« شلوا رادهسصن نف شک خم صلاصخو

 یه یرلرتا كنم ابو كدب . ردکعد شمروک تیروسح ههارا

 منا وب رامدا و « نوسل وا هسرولوا شد هجرت هناسا يناه

 رب. هدرلرنا وا کنوچ . ريلشالک ۲ ااو یرلقدانوا زملکنا رب او

 2 « سقلا "یاد تای ردد وح وم یاعاطنا كنحور ارت

  برعلاةریزح « نوسنوقوا « هسروت وقوا هدناسلر یناه یه یراعشا

 ۱ یتامابطنا كنحور برع رب « كحور رب شەيت هدنر للوج
 1 او كرت يشكو « ك« رەىلوم » . ردلکد نکم ثامهعا سح

 3 ین یقرهلوا حضاو ردقه هدیرلرا یراقدالوا بوسذم هنقرع برع

 . هدیرلفدالوا نوسفاسولعن | ايو نبتال كسقلا یا ایو كدب «هسلا

 ۰ ردنابع هحرد وا هدنررلرنا

 نالوا هنسهبغامد ةن عبطلابو هیوضع هب كراکشعنص « كق

SN e. 



 ۷ هدا تامولعم

 دیاع ككرئا و « نواسا یهدنس« همنمز » هلبا « ینادوس ه نه و

 .ردشلربا ندنرکیدکی هدورضلاب ینالوط ندنفلاخ ؛لراسبداعونینیدلوا
 هعوحم یهدنمان « هدنلو جح »كکب ندلاباپش باج كلذك "

 ی ی EO سیا یا دو

 وک یا یو ا“

 کهدنسرا یراهموظنم یک نازخ یاشاع « لابلحایر « هایناسحت

 . ردیشان ندیبس نيع فرص بولسا قرف
 ییدزاب یتصخش ندیا عابدتا هدنرزوا بولا كراکتنعنص

 «رارب هلقلوا رهاظ نوساوا هسرولوا داع هدا عون یناهره رثا

 ارحا را ر یرورض هدیرزوا یر رج زرط كوا ینلاحم ها رع وت

 لوح ا هب هباف « كعد لوح راو ووا كم ولسا . ردیا

 "دلاتم ی هلا هاف کیدمز رک. نکرازاب وراپ کرم ( ردکقد
 <« یرورض فلاح مدار دصقم ييدتسا بقع ن رازا هب دن

 .رديا جاتا یتسیرورض فلاخت كنب ولسا یی كنسهدافا رکفت زرط

 هح ربآ هد كن هم دا عاوا ۳3 دقت « یک اشاع 6 یک هباکح

 ماقا وا بواسا ۰ نوجا ینئدلوا دوجوم یسهددعتمو هللات ماسقا

 هبا هل اه رب الثم .ربلاق ضورعم هنالوحت یربا یربآ هروک هبهفلتخ
 كدماح قادبع ۰ زالزای هلا بولسا نبع نامز رب چه یدهموق رب

 كي قرفوب كهسردیا قبقدن ی.« تابلو ربص » هلیا ی« یربشا »
 ینیدلوا كکوب < مشتح « ربغآ ینواسدا هلئاه . زرالک | یالوق
 .ریایزاب هبا ناسل رب لابس « هداس « طسب مومعلایع رایدهموق هدلاح

 یالوحوب زب «ربارب هلقلوایمطعق یتالوح هروکهعوضوم كيولسا
 . زردیا قلت هلئروص واو لوق قرلوا ىلا لکد قرهلوا یساسا
 ین رل را فلت بوسنم ههبیداماسقا فاتح كراکتعنصرب كوو کن وج
 "یرهاظ فلاخحم دلوتم ندعوضوم فلاح «:نامز زمکیدّسا ققدب



 هس دا تامولع» ۱۲۹۸

 که دنص وصخ تبصخ# یافخا «قهسرولوا قج هوقو ای رثا, یناهره
 (هررو لو .زریدشبا ی راداب رف لظمو نبد امر هنن رلاتعا نوئو

 یدىموو مر هشعر ر سوسعو یممص هدیرارا كللود تنوقول

 لیلود تنوقول .ردی ضغوط ك هکروییدیا اعدا یغیدلوا دوجوم
 را را یصخش ربغ <« هلراقرف قوج زآ « یهلاطم و یهدنقح

 تدصخحش .ژریاس دیا قسطت را راوی نون و ندا اعدا ی رافدزاب

 . زامهلوا رد دوحو تعنص یس چو اهد < بولسا ندهلوا
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 زونه كتیدم "هلحرم --. یرف هروک عوض وم ےہ وہا
 كلام مومحا اب < هسرولو كج هابدیاانتسا هشح و ماوقانانلوب هدنسادتا

 اشاع : هاکح ییدعا راصحما هعونر زکلاب كنراتاسدا هدمتم

 یربندرلرصع .دولوروک ینیدلریآ هبهفلتخم عاونا ماطر یک ... رعش

 هنسدنک كنسير ره ندهج دا عاوا و نالوا رهظم هنالماکت ماط ر

 لوک و .رددوجوم یسهدمتمو هنا دعاوق  یسزیع فاصواصاخ

 رد عزا یا 0 نا ورت بیات رع هاب هوش

 هدنناسلورتابت الثم هدنسیرب ندماسقا و هکردراو راقرف كوو ردقوا
 . لس هالوا قفوم الصا هدنراهلاقم راکتمنص ر نالوا قفوم تیا

 راقرف کهدننب ینولسا رعش < ییولسا ورتابت هلببواسا هلاقم هکنوج
 . ردمهم | :ج

 ی.رارعش هلی رل هباکح كراکتعنص رب نازاب رعش مهو هیاکح مه
 یهدنرلدزآ ۰ زکهبسرولوا ك دا ققد ندنرظن هطق بولسا
 ۱ داتسا ناسا نگار E رب حضاو تیا یقرف



 ۱۷ هیبدا تام ولعم

 یکوب کا بعدا رم نمدوک یرار نیلا لال اروا 6 ردصخش
 تشک نارا اه امت لرد - هما فا زار ھا ام
 قلادع ك« ناف » الثم « یسیر نایالک ازار ندنام دا .ردیامهف و

 نارود < مر ی فالف < اورپ ی تسود » ‹ یغیادلوا دناع نزار

 قلعت هیدن نامزرب چسه الثم كلغ نایالشاب ها أت "دلاب « ن یک

 كب «هلنم » الثم « ست كيو هتشا .ررب وسلیوس لاحرد ل وأ

 كنوب هدیسلفارم مسر نمروک ینسولپات کهدنمان « یساعد ماشقآ»
 یتسانهلبا « ناداشود یدو » « « لئافار » « « سنور » الصا

 .ردیا مکح هنغح هر هم هل وا

 یروهشم فیرعترت اد هشیدلواناسنا هلنع كناس بولسا كنوفو

 لئاصخو یاح هلیرات | كررح رب < كرهدیا لوا هدیروص ر شاک اب

 .ردبل هم همش ود هننط یییدیولوب تدسانم رب یوق یا ی: هنمىمص

 هدنبواسا « یسهعیا عیدوت راش ماط رب ندنتصخش هنیرثا كفلۇم

 یدنک تقو رر چسه ۰ كعد یاع ولو راک ك: هبساسا عیابط

 ,ردلکد كد یساعولوب هدنافارتعا هدنقحیمهیناح تاساسا « لاح
 یراتابح زرط هلا تاظحالمو راکفا یهدنرارا كراراکتعنص

 للود تنوقول :رددوجوم رلداضتیتح « راموروحوا نیرد هدنسهدآ
 هطبار مهو كنها مه یرلرا هليا یراتابح یک نەماسر هبلآ 6 1

 . ردردان ك هدناح رآ راکتعنص نالوا

 یصخش هلیرابتعا یقیهامو ساسا تعنص یس یغوط اهد بولسا
 یابدا نالو هدنساعدا یراقدزاب رلرا یصخش ربع « نوجا ییدلوا

 الثم .ردنکم قلو یراتنص تبصخش هدهدن رابواسا كنوصیط

 2« للود تنوقول » نالوا فورعم هلقمزاپ رلرعش یصخیش ریغ



 هدا تامولعم و

 و رم نیک O یجیرا رای
 هنیرکیدکی هلهجورب چه راش یرلقدزای كارانوا هکنوج .زرونولوب

 . نههزکب
 راکفا غلبت « یش نانید بواسا .ردطسب تیاغ یبس كلوب

 تادافا عادا هروک هنتصخش یدنک كسكره نوجا تاساستحاو

 « هصق « نوزوا هروک هنتعمط كو راهدافا و .ردىسەما

 قلم ریرح تمنص .یلیبالوا سبای « لابس « مشتح « هداس « جوعم
 2 تیاق هدنسارآ بواسا هلا هبناسنا یایاج »ه : الال ا ناووتنآ

 بولسا »كنوفوب کروییدیا ادا « یغیدلوا دوجوم طباور یمیمصو
 لوق یک عدسات كنسروپعم هظسالم»« ردنابنآ ااو نام

 ۱ ۱ ا

 ندنرکیدکی هدیرابوطم یاس یک یرایدام یامس كراناسنا

 ا تل ا بوسنم هامز را ا ر صرب ردیف رف
 ندنفلاخت كن هصخش عيابط هدنسارآ رلنوا هلیب قهسلآ هرابتعا رظن

 یراجازم « یرلهدام هی كرانوا . زروروک راقرف كوبون ثعبنم
 هدهنیرابواسا « هنیرارثا هاینبع قرف یهدنسارآ یرلهساسا عیابط
 عاش ییا بو-ذم هامز نبع ناه یاب هلا یللوضف .ردیا لاقتنا

 هدیرابولسا هلسس ین كنراتصخش « كتيرا هش هدلاح یراقدلوا

 نیهلکیا هلیا لولم یادا رب ناونان كناوضف .ردشُما زباع ندنرکیدکی
 رب یممص كس هرطف تبساسح « كتقفوم حور لصات یولسا

 هدرام ر دقالو خوش نایالربف ندقوش بابر كاب « هسا یسهدافا

 لوو .ردنتمسمصو تقضح یادا كنحور لكوتم « دقال « دوعسم
 ردقوا یرلبواسا كراماسر دوو . كرل معاش وتو « كرار رح



 سس

 iT دا تامواعم

 داخ تفتح ۶ رد یاس قمرمآ ه ییا هد ااو کشت ها

 . ردیشرب نع هدیسکیآ وب
 لمکمو قلطم تولسا رب كرتشم هدي يه -. فروم لیرلسا

 ل 0 0 توانا ر قلا
 يه .كدشمهلا نام یغیدلوا لطابو شو ردق یساعدا « قلطم

 < بولسا نالوا یشر یصخش هلساعو لماح یاعاطنا كتصخش

 راحود را تحب باسا قوح كم هاهحو ینج هلشالک | ندشرعت

 ك كه م تایر ات ی
 ینیدلوا یرلبولسا صاخ هنیرایدنک كن ولرهب « كتهسیا « كدماح

 بولسا هد لراتس وسهربما < كراتسلاهر « كرلکشامور ؛ یک

 رصعرب «یسیرامعم بولسا نانوب رب كلذک .رددوجوم یراصوصخ

 بولسا یلناعرب «ناریا رب یک یتیدلوا دوجوم یسیرامعم بولسا
 ۰ ردراو هدیمی رامعم

 هلا حور « هکروسرتسوک قرهلوا حضاو رافلاخ و نوتو
 بولسا نالوا یصحش لوصحم ر رادهقالع هب یرغوط ندییعوط

 رتو نامر نه مرک هعوضوم « کا , قصر ابر هل

 رر یهفلتخم طاقتو نوجا كمليهالک ا ویا حوضو لاک نا

 . ردیا باجما كمر ندققدن ظن درب
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 < تاساسشحا و راک فاع ا یو و رابا
 رکات یارجا هدیرزوانو راک رف چاقرب كلام هعيابط باتخم

 کهدەققد واو قجهنولو هدنسشراق هعقو رب کناه ره كج هديا



NEهس دآ تامولعم  

 لاسقتا هفالخا كرلتدوجوم تاسح یذ وا نلیدیا عادبا . ردقو
 لکشر, روصق ی یکم E یرللاق تاسح ر ردق كح هاسهدیا

 . یلسهلوا نکم هدریدق یراقدولو هدنلآ

 كنىرلبولاسا هدایز كلا رلرا ندیا لاقسا هزب ندهعدق راصعا

 هفلاق تاح ر هدنسهباس یاو تفاطل كنبرالکش ء یتلمکم

 یتسها مدع كلکش ء الوز لمآ . ردراشلوا ردتقم ن8 ردق زرو
 ینرابولسا تلمکم كلیژرو « كسورموا نوجما كمرتسوک ۲

 یا 2 را لاوس یکی ا هو او ی تی

 « كسوربموا رک نیرحتبم قوچ رب ندیا قیقدن هدنرایلصا نم
 هدهاس واو یتیدلوا لمکمو ناتم اد كن رابولسا كلیژرو هارک

 . راروییدیا نیمأت یراقدلاق رادیاپ ردق هبیدمش
 : راو اهد ضارتعا م رکید قجهلا هراتعا رظن هدصوصخ و

 الصا یش ندیا باقوذ یز هدنوا « نامز زمغیدوقوا سوریموا و

 . زرویوقوا ینسهجرت لکد یییسا نتم زب هکنوچ ؛ رداکد یلکش
 کک هدارو هلاع اس ۔زرولوا با وود قییاسبا لکو ندلکش ی
 كب باوج كحوهل رو اکو ۰ ردکعد شمهعا داحا ساسا هلبا

 ؛ ردشعا هظفاحم انداع یاسا لکش هدرلرثا وا هکنوح : ردحضاو

 یدال اا ییدمش هر ۰ یا الوا لیکم لکیش لا

 زار یساسا هللا لکش هداروا نوحا ییدلوا هجرت را و هفامعم

 هدهحرد یتادلوا نکم یلکش هجرت یا .ردیا ناجحا كما قیر

 لا کک نان دم شنا ا نیوا ۰ رد زانیار ها
 هجرت و < ریشم ای داع هنیرزوا رارکفوا لکش هکر درادتسانم هحردوا

 : هصالخ « ردا هظفاحم الح یتسهاشن كبوا هل نامز ییدنلوا



 ۱۳ هدا تام ولعم

 نوجا لكش .ددیا مازاتسا یلوح كلکش اقلطم هدربضت رب نلیدبا

 كساسا هدنقح رثا رب .ردکعد قمشلاح نوا رکف قمشلاح

 هسرولوا كحهبدیا نامرد ینیدنولو اف كلکش رار هلقلوا یا

 نکلا كاا کرج ؛ زالوا دن یان زی هلو
 . ردلکش نالوا كجهلسهدیا نام

 هساسا نکزدا حالصاو لیدعت یراهلج هدانا زمغهدزای را رب

 كلوب . زردیا نظ یزمکیدریدشیکد یلکش قحثآء یزمشیداموقوط
 لیدعتلادعب یزمرا هکنوج . ردهدنادسم یشیدلوا اطخ رثا و

 « كلرللاخ هدبنشان « یمایذنا درلرکف یی یی نامز زمهدوقوا

 یمیمص ردقوا هللا رکف لکش .زردیا هدحاشم یداوت كراتبسانم یکی
 ربخآ لکش روو ہرا هلا یبصا رکف هک رد رادتبسانم هدیروص ر

 .رلشالک ۲ ًاحضاوینیدلوا دوجوم هطبار ر كراو هدنسازآ یطقو

 تود رب كوو یشراق هلکش هدنرلرتا رانالوا كلام هر رحم قوذ

 نوفوب .رلردلملیا انتعا قوچ كب هصوصخ وب « یلمرتسوک ماتھاو
 ید ههود ایرامهزوژ « للود تنوقول «راررحم یکریولف « نایروتاش
 یمیمص یرارثاو « راشمالک | یا كب یهطقن قیقد و رلرعاش یک

 ندناسیو هیاکح ریهاشم .ردراشمزای كرهب هلشیا انداع هلتهنص یانتعا رب

 : روسولو هدنملع قرالوا سقح كن كنلکش یانتعا و الوز لنا

 هحاس قلوا كلام هبولسا رب زی ۰ فیرظ « راک انتعا هروک کوا »

 یه هکردسشرب هلیوا لکش » .زَعا تیافک الصا همان یاها هدناب دا

 ط رش هناکینوجشایلق تایحیذ كرار هک وبلاح . ریشیکد قوباجندیش
 راتدوج وم تاح ید ءيا دسان هلررغز .ردءدنسالوا ققح هسا
 تجاح هس هحاضرایغیدلوا شلک اب ردق هن كنون « .ردەلىسەم| عادا



 هدا تامولعم ۱۲

 كراکفا هاسهطساو لکش « كلکش هاسهطساو راکفا « بولسا

 یتسانم رب یی ا اشا « ررح . ردکعد « یداحشاو عادبا

 ۱ تقفوم هدایدا . ردیا عادیا هل را یتح نوجا هدافا

 کهدنقح بولسا « نوفوب » روهشم . یيلببالوا نکم هلئروص وب
 لزوک قحا «رارنا كجهلسهدیا لاقتنا هدافحا د : هدنفورعم قطن
 ندیا بک ر قوا « ,نسادحم دوجوم هدیواسا , ردرلنالوا شلزاب
 دضم ردق رلکلازوک یهدعوضوم حور نوجا رشب یاکذ « تابسانم
 .روسد « ردراش رادتمق اهد کابو

 فررعآ هید « ردنکرحو ماظن ناپریو هراکفا » ینواسا نوفوب

 ؛ ردکعد یساسا « ییسلدت « طم, كراکفا « ماظن . رومدیا
 « ماظن . ردکعد یلکش « یاب « كراکفا « و « هحنلک هتکرح

  تکرخ ؛ ردسهعوحم تشه « یشورو روط « یمجت هدررب كراکفا
 یناساو لس نوا هرزوگ هضرمتو :ردونات 4 قود « لاج ههسا
 .روسدیا ماسشا هنر کیا هرزوا قلوا

 رار رنا ندنرکیدکی یتکرحو ماظن « یش ییا و یراضعب

 یسهدافا زرط ٤ یساسا یعوض وم ء یسهلصا داوم كرا هروک هرات وا

 ۱ .. رد راش یرتآ امام نر دکب ىکا ولو ۱ یر زرط

 . زەمەديا لوق قرهلوا یرغوط تقو ر چھ یهعلاطم و زن

 ؛رلردلکد یریآ ندنربرب هدلاح تققحرلبش نایریو یمان ساساو لکش
 لکش یاطعا ؛ هسلکد نکم لصن یروصت یرش) دوجحومر زرسحور

 هللکش كش رب .ردعنتم هحردوا هدكعا هدافا یرکف ر ندهعا

 لکش ندا رغ یماسا هکردطوب ع هجردوا هنیرکیدکی یاسا
 ۲فنا هدساتشا « یک كنوب : رد لکد نکم ان داع كمردشکد

 ی نا کر رز ام ری ی ی سم
 تا



 ۹ “دا بام و۹

۳ 

 نالوا «دکلدیا لامعتسا نامز ره -- . لگد اما ممواسا
 ىدا ی کف یدک لکه ۶ تاواسا 2 و یا

 هلا یزای یترارکف . ردصوسخم زرط یهدکا هدافا هلزوس ابو

 هروک هنیرابدنک هدالراس> نديا هدافا هلزوس یک راررحم ندیا هدافا

 هر رحم ر . ردس هبصحش هناشن كت نم اا . ردراو یرلب ولسا

 1 رولوا هدایز هحردوا هدی نم هسرولوا یهحش ردق هب ینولسا

 .ردس و و هاشم یمن داد هتلم ره <« اه له رارکف «رلعوضوم

 هلاح ر سوس ا >و راکفا ؛ ردکعد هدافا « بولسا کولا

 ارت ینمراکفا < ی » ردنراسع ند ولسا هک ER نم

 یلعراور ک هد رارکف وا « قمراقح .دوجو ناد .مم ندحه

 اردد بولسا هلص كمربتک لاخر راکشآ و دولو یرانوا « كمروک

 یمسف ییا هلما ساساو لکش س یقرهلوا یرظن س نولسا

 بلج یتقد رظن كراش نالیزای « ناهلیوس « هفیقطایف . ردیوتحم
 نوتوب « هلراانتتسا زا كب . ردشان ندنراهدافا زرط یسملس هدا

 .ردهدیولسا « هدهدافا زکل:قرف «رازووشود یراشناع ناهراناسنا

 هلأم رب طسب لا « تلاصا شخم هثدش ر موم « یاس هدافا رب یا
 یا « كيوشود ینا هدنامز نبع « قمزای یا . ردیا توق ٌءراعا

 ء كنوطالفا ؛ كنوربموا . ردكم كا عفت ینا « كميا س
 ینکیدشیا قوت هراررحم راس هلبرالاخ و یراهدافازرط «كلیژرب و

 ینسهبمظع تىما كواسا هام هعلاطم و » رهش ور, ال » نهلوس

 ۰ یدرول وا شنا قیدصت

۱۱ 



 1 هدا تامولعم ۱ ۱۹

 3 .تنافوتسیزآ « كلشا ءدیانبدارب چیه » : رویندیا دد هلماع یداننا
  هدشارتلکه.مدهنا فداصت هبولسار یصخشاهد ند ولسا كنهتسومهد

 | كنراشارتلکه رود وا « یب كنسمهعا یهاظت هحرد و كنو

 ؟ ین ر هعدن ندی تک هنادنم رادوجو لزوک قرهلوا لاخ باغ

 ۲ هدصوصخ وب قرهلوا ندنمهحور تاباجم|كنیراقرعو ,یرامهعوشود
 ۲ نانوب یالوط ندنوب .ردیرلمهلیا ماها طرف هبهررقم دعاوق ضعب
 ا 0 هدنجما مک شم تبصخش كفرع « یتصخش كتى راشارتلکه

 ۱ یتدوجوم كبولسا ر یصخش ربع « زرومدیا راک ردنک شلوا

 ۱3 ةعومح رب ءرارظن هلس ےک هناب ناب كنهلک ییا وب یس ؛ ردلاح
 ا - رها ص ٠ ا ندا

 ۱۳ ۰ ام هه ندش واماصاخ هتسیدنک هارکستص یه
 ۲ « كکلسوا هکردراو یصوصخ بولسا رب هدكقرعره ۰ كموقره

 ۱ ءال . ددلکد یئ ر هقشاب ندتتصخش ةهناشن كقرع وا « كموقوا

 ۱ كرامدا بوسام هموق ر هتعنص كلم ر <« هب ینادا تالسم ر نیصتلا

 ۲ 2 0 دالرو اکر دوب

 ۷ ران . رربتک هدوجو ین رابولسا یسهعومم ته كرانوا « هکردراو
 ولسا رصم رب « ولسا ناوی رب هسرولوا ثاجهایدیا یقیقدت تعنص
 كنسیه كرانوا هک ريلوروک ینولسا برع رب « یولسا یروئآ رب

 ۰ رددوجوم یرادکرتشم طوطخ « یراقراف فصو صاخ هنیرایدنک

 رع هلبا « نونهنرپ » الش انب رب شمایباب هلیسیرامسم بولسا نانوپ
 [یامالک ۲ چنه ندقلرامعم « مدننبازآ ارس « ءارج لا » یهدنبولسا

 ۱ .ردراو رلقرف كلویوب ینجهیالک | هلقلبالوق كپ هاب كمدا 2



 ۱۹۹ هدا تامولعم

 هدننامز سلشره رالنانود زنکلاب » : هکرویید كرهرتک لاثم یتعاص
 ء هقلطم بولسا كره سکوت ردق هنسهجردرپ كسکوب كا كنیرلاهد

 ؛ رایدنوروک یکریلبالوا سرتسد هتعنصرب یلاع هیلع ءانب یصخشریغ
 ةیولع یایاحیس مومعلاب یک ماشتحاو تقر ء تدشو حر هدتنصو |

Uو یا ی ی ا  

 ا کو فو دت رک ی دی

 یلمکمو قلطم نسح نالنکنیو روهشم . یدیا جوز هلبرکیدکی نسح
 یک كيو ؛ یدمعزکب هصلاعمام ناشوا یسهصوصحم تذلر چیه

 هدنروصر هارهام ردقوا یتصخش كشارتاکه هدهد رلشش كن وه راب

 كتعنص تاذلاب هدایز ندکعد یرئا كصخشراکو هک ردنشلدبا افخا
 « . ردقفاوم اهد كعد يسد کم ادا

 .ردهدنادمم ینح هب همهلوا لوټ نایاش هلهجور چه كن هعلاطمو

 صوصخ زرط لراراکتعنص ننوروک یتصخیش هدنرارئا « بواسا
 س هلبرابتعا ییبرعت ساسا س هلتهج ینبدلوا ترابع ندراغلسو مهفت

 رد ید ك « رهشور ناسدرف » ندندقم رهاشم .ردصخش

 اا دوم ناسا وا قامت تر
 زرط هلربسکش « كسوريموا « كد ینواسا كرببسکش « كسوریموا

 كىەمزاي یزای یا « كهعای مسد یا ا ردکعد سلو یاسحا

 « یدهس وا و قلوت وقوا 7 هدیولوا یسهنعمو هبعطق دعاوق

 هک وبلاح « . یدرولوا یالوق كب قلوا یحاص پولسار نامزوا "
 ساسا سقلوابواسا بحاص ءدننم هلهجو زمشیدلوا شهوه ق
 بولسا رب كنسابدا دق نانو . ردهرطق هبهوم رب س هلیرابتعا ۱
 . ردشلک ای هلساع و « هحنلک هنساعدا یراثدلوا كلام هبیهخش ری "

 < كقت و یتعنص نانوب «كمنا لوبق قرلوا یروط نهملاطموب
 وب کهدنقح يتعنص نانوپ نورد هکو لاح , لدو كب وروچ



 هم دا تایولعم ۱۰۸

 eu مومعلاب زب یتسهعلاطم « راشاپ هل ولسا یشره » ییدلیوس

 2 زریلس هدیا قسط هده یرامعم « هب یشارتلکیه « هه قسوم « همسر

3 

 ح زرطر صاخ لدلك < كرلسانشىقىسوم كوس < كرلماسر كوس

 ی رلهناراکتعنص تمق كرانوا هتشياو ۰ ردراو یرلغیلبتو مهفت

 . ردو یشهناکی نمرتک هدوجو

 ۴ مونک زا ملا ءدنموصخ راهظا یتصخش هدنسارآ .تمنص ماقا
 تلاحرب لصن نامز یفیدل اهلا یتسهجریف ماسر . ردمسر نالوا
 لباق كمهمروک < قمامالکآ یوا هدهحول ینیدنای « هسیا هدهحور

 نمزر دعاسم هتفاشکناو کت كتبصخش یه تعضصهحاسو .ردلکد

 » ی وهود ران ونل» « « لئافآر» هل « ژن لکم » نوجا یغیدال رضاح

 «دناریمار» هل «سنور» « « ژهروقول » هل« نهشی» « « زه و رهو » هلا

 . هتشياو . ردراو یراقرف بولسا حضاو كب . یطق كب هدنسارآ

 | یلفرش هدتعنص حیران هنیرایدنک « ندی لیکشت یرلکلکویوب كرانوا

 _رروصت» كلئافار الثم .ردیرلالواكلام هبولساررپ یربآ «نریو راعقوم
 كن « یچتودرالوئل » ایو ك « ژنآ لکیم سنور» هليا نسح یکیدتیا
 !ردیرا ردقه دن رکی دک كللزوک یرلکدتا رر وصل

 نەزوا ؛ زامالوا یصخش رغ تعنص یسرغوط اهد « بولسا

 تدصخششخحاکوا « رر دشا دص خش یتققح تعنص» :یکی یدیدكنورەو

 كيولسا هبفامعم .ددوب یقراف فصو هجیلشاب كتعنص هتشیا « . ردیا
 دوجوم نامزرب چیه كبواسارب قاطم «یفرداوا یشرب یصخش هلساع

 ا هرکف و DE تدم نوزوا یتققح یغجهبام الوا

  لئقهنیدوجو كم وه وم دوج ومر هد «قلطمنسح» رانالوا رادفرط

 : مدقن ناتویدقتمرب هدنماب « نالب لراش » وسوم ندهصرو .ردرانالوا

 ۱35377۳۳۳۳5 0 اد و



 نستا ا

 les دی ورک و و تو توت

 e هسبدا تامولعم

 مدنلماکت نا كراتعح » : کر وسد هدص وصخ و «نورهو نەژوا»

 یتسهطسو تلاح یهداننا وا كنب شب حور هکردراو هیوسرپ یوم
 دل رامدآ اهد تحاصایو تبص ا ا ن ینەجردوا. ووو

 چھو « ریلسهلوا لصاو ههجردوا قم آ رلرلا یعایاب . ردیرا[

 یعاس ندنا سحو ناوشود ی ی . نم هک یوا تقور

 ا نر مچ ت نکو
 دو یدرګ دوصاو «ینرطر هرکه اک

 تراهم . زامهلوا یولسارب هلیسیقیقح یانعم كنهلك طقف ؛ ریلیب هلوا

 ش 3 یو زور ندیوشروو ؛ زاک هد وجو بواسا هليا سانتساو

 هدلا یواسا نالوا لوضع ر .تحور, یکی یو
 اد مد نحراتتا دب مر هدكعا

 هتصوصخ كفيلتو سسحو مهفت زرط « بواسا : هصالخ

 «یک ینیدلوا نولسارب هاراکتعنص رهن و روک .یتبصخش هدیرارا .رونید

 بوسنم هرو سز ۍدنک اب هډ قاف یار «.كموق ر « كکلتسر
 ندنسبهعوح ته كنو طوطخا لوت هتسدم رب

 تیدوجوم « یقراف فو كرانواو . ردراو یولسار س بک نف
 . ردو قج1 ندا نیمأت یتسهملصا

۲ 
 زرط « هدمه زرط -- یبعشا كولا مرتمنص ,یدمط راع

 یکیدار و یاب بولسا هتص وصح دوج وم , دفناس زرط < هدسسح

 .كدشم هل وس یغیدلوا كلام هص وصخ تولسار و .GE لو و هو

 نوحما كنو یتسا هحرد كم. ولسا هدناسدا 3 كبایر وناش



 هدا تامولع» ۱۰۹

 مومعلاب . ردلکد لوق نایاش الصا یسهلاطمو كران هەتا قشارب

 یث قحهنلا هرابتعا رظن قوج كا هدناسدا هصاابو هدتعنص ماسقا

 سابقا سکه ندهیجراخ تاساک . ردفیلبتو سسح تیصوصخوب
 سابتقا زرط وا تمنص لصا طقف ؛ رباببهدیا غیلبت یلأمواو لأم
 قوح لا كنج « كتعنص . ردءهدتصوصخ < هدنتهام كعلسو

 قید تعنص هعیدب رب کناه یه ؛ ردتیمو یش نالوا یروفنم
 یصوصخ « یصخش تیاغ هیرابتعا بولسا كنوا < نیسلدا هسرلیدنا

 رولوروک ییدلوا

 یوا ؟ ردهدید رصع « یکبسا ۰ یعومع یش زمکیدید عوضوم
 هلاحرب رادهیذاح هصالخ « نهریو یتعنص كنر كننامز « نهریدشلکی

 الل » یعوچ رب ندنرلعاش یلناغع . ردیواسا فرص « نەریتک
 ۲۱۱۱۱ وا وه رازاا قزملوارو غا ساک ۲ نوو

 « یوضف » قحما نابوقوا الح « ندا هظفاحم الاح یتمفو تا

 ندعوضوم فرص را تمیق بونالوا یتسها كيولسا رک | . ردنککن

 یاحجر قح و كن « یلوضف » تقو وا « یدیا هسلوا ثعسم

 زظ فطع همسر بوقارب ینآایدا . :یدریلک مزال یسالوا زن اح

 : رزردیا فداصت هلاح ناع هدهداروا قهسرولوا كحهدا

 ییا یهدمات یتع « یللهع و » هل « زرهود» ك « عنیلمهم»

 ی « سوهو» كن « ه قلاف » لب « سوهو » دل « لهتسفار »

 . رددوح وم راقرف لوس كب « ثعسم ند ولسا فرص 6 فتا آب

 1 كناراکتنص و ادا نايالوا فلا تییصخش ر دو وب

 كوو « كفلبغایاب هکنوج . ردقو یرابواسار صوصخ هنیرایدنک
 : .ردنمو هدناسحو راکفا قراف فصو كتنکلام مدع هتصخش رب

 ا ا و ی ی ا اا

۳3۳۳۹۳۳7 ۳ E aS a 



 ۱۰ هدا تامولعم

 یرامعم «یشارتلکیه «مسر كنهسیفن عیانص «یکیفیدلوا هدنایبدا
 هدرصع هو هدر یه هبرامعم او | . ردهلبو رد دتسم سا ماسفا

 هلراقرف كوو كب یراتوا هدلاح یفید ولوا اشنا هلراهمزلام ینیع ناه

 <« برع رب زاتع هلبا هقراف فاصوا مقاط ربو « ناربیآ ندنرکیدکی
 نهربتک هدوجو یسیرامعم زرط یناع رب « قوچاس رب « نانوب رب
 مزال نوجا مسر كلذک . ردفلاخحم قدر ارام بولسا < یش

 یغیدولو ترابع ندراسش ینع ہدرر ره ناه هسادتا داوم نالوا

 ۸ نمرتک مد وتو یتکم سارق 4 یتکم ادب الوه ر هدلاح ۱

 . ردقمل هقشاب گور ست بولسا فرص

 یزوس « ردناسنا هلینیع نایب بولسا » ك « نوفوب » روہشم
 .ردهظحالم رب یرغوط كپ ریارب هلقلوا شلدیا لامعتسا قوچ كب

 «زکسوقوا زک هسروقوا یرثرثا كنسکناه یه ندراراکتنص لو و 1
 تراس یابدا كرارتاوا ب ھم بالوا کلاس تزک ها 6

 كنقاب هلبا بش . زکسردیا سح اقلط ینکیدمهزکب ا ق
 نایوقوا یترلرثا كناشاب اض هلدماح قادعع ۰ كيلاف خش هلا مس ۱

 یفیدلوا زات هلفراف فصو درب یرآ یر كنس <« مدآ رم

 مکح هنیراتنکلام هصوصخ بولسا رر كراراکتعنصوت ىعإ ۰ . راک 1

 ييديد كيورهو نهژوا « هسا تکلام هص وصخ بولسار . ردیا ا

 سح <« ءرکفت هدزرطر سافت: اس و راکفا یدنک» یک

 ندنرکیدکی كتعنص كلاسم « كراراکتعنص « .ردکعد كما غیب

 هلسهطساو غيلرتو سسحم و مهفت زرط ینعب بواسا یزیاءعو قرف

 . رولوا

 دهنيه یر لات یوا كلرهبمغا فطع یتیما یتیداوا یقیال ه ولسا
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 تحب ی
 هدبولسا س. یتا كبولسا هدتعنص قالطالالع س ۰ قیهام بولسا

 هروک هصاخشا كيولسا س . یتالون كبواسا س . لکشو ساسا

 هما وقا یاهد كیولسا ریسسجم لوح هر هعوضوم كب ولسا سس و لوح

 هلدا هدلا تولسا ر س ۰ یلوحت هروک هنامز كيولسا س . لوح هدوک

 ج و یریلیب

۱ 

 » رەس ور ال » روپشم ندشسایدا رسنارف س . یب#ام ولما

 یدروعادلآ و یغیداع ولو یثرب چیه ۳ وک

 . «شمهملایوسیرب ندرارصعهدنا- دا نالوایسهحاسسح و رکف هصاخل اب

 مطاعا كتلم یه . رد قو یش ر چیه ناه شمهلدیا ارت

 كنامدق بوسنم هبهینجا للم كرکو هنیراتام یدنک كرك یسابدا
 هدلاح شدلوا هلو . راردیا تاساستحاو راکفا طاستسا اباد ندنرات |
 کسا وا ؛ یس كونو كلا هل :مغلقموقوا هلتذل لاک یترلرثا كرانوا
 1 رفع ندنکلزرک كلکش ی کرو هراسح « هرارکف
 لکش رب لزوک هنابسحو راکفا نالوا كرتشمو یعومع « راراکتعنص
 «زامهلوتروق ندالب نلکهناساک » . راردیا كلع هرانوا هلشروصكمر و

 نشود ه ادم » طقف ؛ رلس الوا دنا کو هلم یه یز وس

 كلذك .ردکناشاپاض یسهدیزکرب عارصم « نداضق كنس زامالوتروق

 هتیرشب دارفا نوتوب « هتیرشپ نوتوب یسهعلاطم « ردکیوق قح »
 مارصم « رک رف كمد « كنيوق قح » طقف ؛ ردبش رب شا
 8 ردکش رکف قفو هاما
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 A EL . هیدا تامولعم

 یرانابلوا مزالهدراحبصتیحنج وا ,یحنکیا «ردیامزاییکی یدلکس کعااب

 ۱ ردن كما جارخا

 کیک یی ار کو دی
 . ردلهلسوس « یلعا هوالع راتفص

 ‹ كمهلسوس راهلح هرزوا قلوا هدنحراخ كسممم ¢ هغل ام (

 ۱ . ردینموم كنسیدب ظحوب « ردمزال كما نییزت

۷ 



 هی دا تامولعم ۱ ۳

 ردنکسا

 ۱ رش روم

 سولطب

 زسناپ۲ هراقح ه بجوم

 زس ناپای م نازاب یے را
 ردنکسا

 جیم ها هدنس یراکفا
 ؟ رده وی وطسار

 وطسرآ
 ۱ چیه اب و رفظ

 هقشاب رب هدنرر كنسهلح « چیه ایو « رفظ » وب كب دماح رک |

 هحش ر رادتسانم ردقو « غلب ردق و یدنهسل وا شعاللوق هلک

 رز 0 ندو نوا یصخش تنوطسرا 05 , ید عهدا ن
 .یدرونلکب یهحش و هدیسهباغ « عوض وم كرتا اسا « زامهلوا زروس

 . دوخاب رانازای یزای هلعءانس « ردزاهک ئور « یماسا.كنادا

 . راردیلملب هلک قوج رب رانبهتسیا قمزا
 هدنصوصخ ادا نوجم|یفیدلوا فقاو هنالکقوح كب كي اض دلاخ

 نوحا راک زور ءزکفاب .ردبا فاطتقا ینرامالس كتقفوم اعاد

 ؟ روسد 4

 دازکدرب نایلغو روبت رم . یدرلرویدبا كنج رلراک زور هدیراهید »

 یت هتفآ رب یئاص  هدنجا دراقلک ارق یاوغوام نهزکب هنيا هلولو
 « . یدرو هلوس

 «ردراو جاتحا هر هلک قوح نوحا كملسهر و یتعسو و ههدافا

 هلع ءانس « راردیا توعد ی زارو ءانب هتشنوناق راکفا قاحتلا رلهلک

 .نارولوا هلسو هشت ك.هدافا

 «یلماشروق ندرلهلک ها تف ا هغی دنل ود ساسا حسحصت < هدادا

DE SCORE GOY 

 د ا ارح الا

E Sa u aL 



 ۱۰۱ هدا تامولعم

 « رلیدیا هدلوح « یدروساپ فاصنا ی سمش رب هدن رزوا كس راشاب

 : نوحما كعد « . یدقو یرلوص كحهحما

 زوم باتفآ رک

 نک تا ح ی عساو ه 6 نرم a ¢ هد شارت هب ول .. روسد

 .شههلب دیا هدافا « نم هل هاب وس هلماهلا كلبا « هلع كليا «ردهدافا ر

 : نوجحما كعد « زشوخرس ندلزا هنب » هدیدادغب _یحور

 زیسم هلروکنا ریش مک یز دلهعاص

 ریسلا ریش )زا ابا رخ لها ا

 « هکنهآ رب رورغم هل « شوهپ هل « یرسرس ه وب . رویید
 < لکد هروک هرهلک زکلای داحا هدادا اساسا . ردکلام ههدافا رب
 كا اضعب .رسشنکد هدهروک هنعون كنسدا رثا « هعوضوم « هصخش

 .. 5 ردراو تعسو « كللزوک « كلکی ردق وا هدهدافا رب هداس

 یهیعط هک لصا ی ييدید 2 « نت » « هدو هدادا تعنص لصا

 : . ردهدقلو

 « چیه » کءدنسچراپ لوص كنبربشا كدماح قلادبع : الث
 : ردحضاو لاثم كنو

 ردنکسا
 تمایقو تشهد و ه سونیک

 رشءو ردهنسادب رب هلیوس
 ساب کو ۱

 | روص هس ويل



 هدا تامولعم ۱۰۰

 سام هرانوا دوخاب « هدنروضح كرانوب ینی ینهصیبط هلک لکد
 .ردللو یهدافا كجددیا روهظ ندنکلیدنک هدریدقت ییدلدیا

 هدافا هجرلکس كحجهدبا راعشا « كحجهرتسوک یداومو عیاقو

 «رنلو هاد چوا دوخایو کیا نوجا كمليهديا نیمآ هکوبلاح «ردراو
 . ردشک د

 قدهلوقوص هلکش ندلکش « كدهمنلیوس یربندرارصع صوصخاب
 .ردشماملاق سحر چیه «رکفر چیه لاخ رب چیه « زوسرب چیه
 هدنسوشراق یتروحم كما هدافا هدزرط ر یی یراتو هلع ءا

 یملق « كما تقد هداعلاقوف نوحما كىو .ردکید 6 زروسولو

 رار را کف 6 كجا حسحصآ « قماعالل وق رک تار كالاح

 2 روش كمما حسحص]

 ن» نوفو . ردهلنررغو ىس قجنآ هدافا م یا ء ادا رب یا
 هرکص ندکدید « مردیا ملعت یهمزای یزای هعفد ترد برا رنگ

 یبرازوس « .ردلکد یشرب هقشاب ندتناتم و ربص رب نوزوا اهد »

 : رس و و
 « راشعا ححصت یرابزاب هعفد چاق رب راررح كووب كلا

 « رولف واتسوک د یسر كنسدا كا م نوبققح .راردهدکما

 هلو تبصع رب قیتح ۰ هلنابلو ربص رب نيتم هدنرزوا یرایزای
 وغوه .. شمردیا حبحصت رلهعود چاق رب یرا یرآ ‹ سشاغوا

 «اشاپ اض .. شیا ولوط هژرلکلس یرهدوسم كنت تلوسا هللا
 هلعف ندءوق هديا هديا حبحصت ۰ هلبس هل س ین رابزای افص لعاسا

 ۰۰ شم ررب راقح

 :یدقون هسلا هدنرادژ وا » هدد بلاغ نوب سر ثااسمخسش الاثم
 سا E یا



 ۱:۹ هدا تامولعم

 راعشا ارکف یرلنوا ؛ ردیا نیعتو حضوت هلکنو تاسح « راکفا
 یەک ودا عقوم كر هرلکجهاسءرتسوک ینا اهد هصقاب تاک ندا

 هللروصو , ردنکم كما لاک او لیدعت یرکف کما سغتو لیدم

 6 روصت « لح رثا رب . رولوا لصاو هنلمکم و مان لکش هلکو رکف

 كيا لقا هلا میدوت هرلهلک یوا  نمهلیباص رثا هخدلاق هدنلاح نالپ

 یقوم ینیدلوا جاتح « ینکلکویوب یقتیقح لا هثیش نه .ردیرورض
 له٤۲ روژ » .ردهلک یسایقم كركف .ردبواسا ندیا میدوت
 زکلاب .ردبلکد رک نالوا :ناصق مدنصوصخ كعا مدافا یرکف

 هجرد هلوص لا رکف .رددوقفم زلزکف یرلکچ هلسهدیا هدافا كرلهلک

 شو « ردیا مدقت ییدنک,« ربلیجآ هک نامز یفیدلوا لصاو هتماکت
 . رادشج < . لا یا

 رکف . ردکعد كسما لاکا یرکش كفوا قمزاب هبلع ءاس

 "ةققح هلتطرش كلدبا هدافا قحا رکف رب مردیوضعت كنهدام هسا

 . رولوا شا دلوت

 زکلاب ریا ذوف یارجا هلسوق نوو داحا هدادا هيام عم

 یءرفو لصافت كرانوا  قمریدشازآ « قلو یزارکف « يراسخ
EEAنامت کرج « یدحو كرتا « كعا نعت یراتس  

 نار اک لوسا و را ا را
 . ردیا اضتقا كملسهرردک

 لا یهدنتعنص كرعاش رب « نتتلوسا » یررح تعنص ةفسلق ۰

 هدنقح مدامرب « هعقورب .ردکشا باخنا یراهلک یدادعتسا یادتیا
 یهققح هک كجهلسهدیا هدافا ا نامز یشدلنولوا كلام هرکذ ر

 ینا



 هدا تامولعم ۱:۸

 یان رظانم ردنا فقوت .دنکوا هلنمرازوک «سکمعلاب یک |

 . ردطب ی هسراریشلاح هب هب ارا و راهطا

 هدنناعرفتو تالصفت لرکف رب كم هرکفرب رکید ندرکف رب
 هنب .ردراو تاحرد هیاهنی هدنسهزا تکرح ییا و هاظرشقمروط
 نامز ردق ی هوا | هراق یر .رودبا دلو اطخ ییا ندرلنو

 هدرظن كب هد رکید ۱ كمك هش رکید ندرکف 2 نی زسقارب

 هب یدازوا نودوا هدرزوا رکفر نالوا مولعم دوخاپ 6 نلشالک ۲

 یس و تود فرط نداطخ یيا و . ردقهلو هدناحاضااو تالنصف

 . ردمزال كا: یاتحا كردبا
۱ 

 كنيراهقشاب هلسیدنک « یدلوب یعوضوم ادتبا اکذ -. ارا
 , یدلو هدهرکف تاراطحتسا قرهلآ هراتعا رظن یترل« رج

 «یتراعقوم هاتهج یراقدلوا ناز رک « نقشاش « مهم دک رنو

 .یدتا ناعت یتعضو یراقج هلآ هروک هنسهفا سمو تعسو كعوضوم

 ز « قدلاح نوحما زهور یدنک « نشا هل ردق ههطق وب

 یرانوب طقف « هلدتبا باخت ینمرلهلح « ینمرللاخ « یررلهلک
 هدلاحوا .. رداکد .نکم هدكعا « كدمەدا مهفتو لقن هنیرهقشاب

 نوحما یراهتشاب هدوا : روالش رو هقىظو رب هقشاب یز یدمش

 لبا لمح « هلاک « هلناسل رب یرلکچ هاببهالک ۲ كرانوا « قمشلاج
 . ردك ا ما ٌءداقا

 رب کج هلسهبالک | كمومع ینمراسح « یزهرارکف هتشیا

 راربد « ادا » هکمهلیا لقا هدغاک ین کما غارفا هزرط رب « هلکش
 ءاشا . ردیا عادپا ینواسا < لاک ا یداحا هرکف هلع ینکوص و

 د ا نوش ی و
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 ۱:۷ هسدا تامولعم

 یرارثا نوجما ینبدنلو تکرح هدنساشاع رانآ كدماح قلادع

 . ردهدازآ ندندورب « سفت « رادتمق
 . ردهبناتع راثآ ةتشونهش رب هلتهج ییدرو یسهفضره كربشا

 كا قا قاع ناسل لمکتسم « رورنطو هو و 6 ولاح

 ینع اعاد یراق . ردنکت دوو الق مدنس « الب هرق

 هدنسوشراق كناسح ىنع « كرلکنر ناع « كنهعلاطم ینع « كركي
 . نمهلرایا « نمورو را « لکد لب < رر دنلوب

 «ی دمك را ر هلتسم مهم كا هد مدت یکینیدلوا هدندحو

 یلمشاضوا نوجا نعت یرانوب .ردهدکما بقعت یتسانم « یطسو
 هسقو « ردیلمهلرابا هرکصندکدریدتبا تباصا « یللورو « یلمشلاح
 . ردققح قلاق هدلو شر

 هدوجویرتار » « لاقساب» نالو هدناعش و تاقبقدب هدنقح راررحم

 <. ردب الوا مزال ییضو لوا لا یش نانو و لا نر ربتک

 روش و

 یرکف كوص . نعهریتب ولرد رب نکرایوس زوس ناسنا ًاضمب
 بودا لو ییدورو . رالشاب رارکت ؛ نمهلو ییهلج كوص

 . نهلوا لصاو لکد لباق هدصقم « . ردیا

 .زکسرولوا و هد ین هلصا ومهطقن زک هسردبا ناصت ی تک,نع همش

 . ریشالیالوق كما بیقعت یطخ ندیا طبر یرانوب هرکصندنوب
 ابو تعربس هراق و ررحم تکرحو یشم هدهلصاوم قیرط و

 هدنکوا هلرارظن « ردبا بقاعت هسیا لوح رارکف رک ۱ زوو تئاطب

 ټکر ح هسردیا عقوم كرت ناه ۽ ریلاق ردق تدم قجهابشالک |
 , رولوا مس



 هيدا تامولعم ۱:1

 .ردشعد ردهدنالب تشفوم « هتوکد یررح « تسوناف » روپشم

 . ردراشعا سح یجایتحا وب هل راررح كوو كا
 هبهحش قرهبالشاب ندندحو ویو « كندحو رب دا رثا یه

 ههیموم جش رب هکوبلاح . ردلوصحم كفاشکناو عسوت یرغوط
 .ردراوجاتحا هناعرفتو تالصفت ماطرب نوا كمليبهدک یرغوط

 یو هللدحو کولا . ردضتقم یدوجو كعونت كعد

 رس هبسا یزاخابا ثعبص « ردي ها تاملنور دشلرپ

 . ردراشمتا سح جایتحا هتعبت « هتیاعر 6و اعاد راررحم كوبوب

 را ۰ دویبا لکشت یوت مود وب نومآ زاوآ طناب
 . ردکعد رولوا بجاو انتعا هبنرت نوجا رلیدتم « نوجما
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 تا هدنسهرا یا ارا ر س. کاو

 كعد رثا رب . ردیلملوب تکرح هدرب ربارب هلقعلوب هبمیمص طار رب
 كعد لکده رب تبا « كرحتم رغ شعا دانتسا هراشاط تدحو

 ندندحو ر . ردکعد جاسک ی « تابح ر « وضعت را ر « ردلکد

 یلموروب « یلمانیوا یسهفلتخمماسقا یرضوطهبیمومع جت قرهیالشاب
 .ردمزال ردقواهدنکر حهسمزالردق هننوجما رئار تدحو .ردنلمهلرابا

 شتوط ولوا هدزستکرح یک ینجهبهمهلوا دوجوم را رستدحو

 یضوط هنسهحب نوسلوا هسرولوا رصتخ ردق هن رثا رب . ردکعد

 سح یفیدشالقاب هیامنمرب هقبقد ره ءراق «یلموروب هلا یقرت تاوطخب
 « هدهروئتمرب « هدرعشر « هدهشقانمرب < هدقطزرب ؛ هد راه .ردلعا

 : ددراو جاتحا هتکرح هدنسلحم اشاع رب « هدنلصا نامور رپ



 ۱: هدا تامولعم

 یریثأت نالوابولطم « نملیزایرثا هلیا لا رب روسج « یمطق هیلع ان
 : لوت 4 وصح

 لاتحا و « رازاق روق نداطخ هلبا دامعا هنیراپدنک هد یرابضمب

 تانطخ ابوذک ىزا كرانو ؛ رارشود هرلاطخ هجرلکس هلا

 وشراق هلتقفوم مدع هکردراو رانا ردق هل . ردلامالام هليا سرت
 تقوم هدر یرلکحهدیا مک هتیدبا دوخاب «رلرشود «راربلک ه وشراق

 .اسحا « تاسسحت « عادبا هدرلنوب هکو لاح « رارولوا كلام هنایح رب
 هدهتها طقف . ردراو راتنع ردق ه هیراستعا تالاسخ « تاس

 تر یترلکدتا دانا صخیش رب كلام هدادعتسا و اکذ رب كحوک
 . راشاب  زملنووا هدنسهرا راعءا هلتهخ یاس

iكاج هله راح هز وک هسشىم هديا مظسو بار هلتتدح نالب  

 راهجراپ ضعب . ردنا الما یرا راقلزستاواسم « رلكلزىسسات

 نیزسقلوایوزل ررحم .رواوانوزوا قوح هدیرضعب « هصق قوح

 هدلاح شدزاب هلزاهفحصص یح ری ۰« یرکف رب نلک شوخ هنسدنک

 ندهافو دصقم تیام . ررشاش یو . رئونوا یش نالوا ىلموزا

 راقندصت ۰ رروک تقنقح رب هدشه ییدتا هدافا . ریشالقازوا

 . ردیا تیذکت ارکوص زا ر یکیدهیوس لوا زا ر « یلاق هدا

 «رارکف قس « راد زاتع .ریتالراوو هدنجما تاساسلا « تامهس

 نوا هتشیونهشرب راو :رلسهنلو هدرا راخت روم «راهلک هجا
 « هبلابخ راسکنا ندلاخ راسکنا ءراق طقف . ردنایزم نالوا مزال“

 نوحما يحهشود هفلرسرارف ندقلزرسرارف < هخلک اراق ندقلک اراق

 نئراف هکنوح 4 راتآ ۰ نهتسیا قموقوا یرتا رب نابزای هللروص و

 .نمهتسیا قعالتاق هتبروبجم كقلزود « قعای ندیکی ییاتکرب قوزوب
0 
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 |« رالبوط یراکفا نالوا یسهمادتبا داوم كرا ادا تقد

  هیدالیوط هدهجرد یفاک « ردبا فرص نامز ردق یکیدتیا اضتفا كنوب
 ۱ درک ندقدلوا نما هشیدلودون وا كئسش ر چسهو نالوا ییساسا

 . رارلیا بیرت هروک هنیراهحیحک تابسانم « مظنت یرانوا
 " یرالو « یر هافو دصقم هدرظن كب « یراهاد ی رلرضعب

 مدع » بالر « قیر آ هراسعا رظن یرلمل- هدیا بقعل 2

 تارداب کو < زامهلوا یھاذ ونک له طقف . راردنا عدا ینموزا

 ثادحا ییهدعاقو . شفدیدىا لالخا رلهدعاق هرزوا تا اشنا و
 | رانهلوا كلام هبهصصخوت .رنلا هتفد رظن تسمو نوجا كعا

 هنب رادصقم هلا هنافاکشوم "یرح رب 3 یدامم یس 6 نام رص ر

 نزسقلورو «هلتاتم ۰ هلتفد ی رلنالب .راردلء وشود یهلوا لصاو

 .راردلمر و رارق ههمورو كرديا اما

 ۱ یرانامز یس ۰ ریلی دب | هدلا رب رحم تعص و تراهم هل روصو

 باستک | یسکلم كمل مظنت نکردیا یرحت . رنولوا صقت
 ۱ نوا ار ع "یدابم نوعا كمل زاو ند بسر . یلیدبا
 . ردیرورض قلوا لوغشم هداعلاقوف

 نیزسکعوشود هلا هفخ ُهوق رب لحان « مهنا « تاوذ ضب
 نزسقهروط نامز یراق دل[ یملق هتیرللا < راریلسهزایو « رایوس

 وقروق رب یرلنوا هبنات یه, هقفده طقف < رارملسهب هلرلبا هنا ون

 تسن تاعرف و ماسسقا < ردنلکد «ردنمهدب رب رکفو ام ءردیآ تنقعت

 یر : كنىددرتو هش دی ا ی رود همودیآ < یعروسلس هديا نمأت یهمزال

 . . رولوا نام هنسهمتا لافتشا هلبماع كررحم هسیا وب . راربلاق هدنتل ۲



 ۱:۳ هدا تامواعم

 ماس كا « هصبق كا نوجما هدافا « ندیا مظنت ىراکفا ًاساسا
 راکماهلا تياغ ببتر ین « هعغامد تیلاعف نایارآ قرط یالوق كلا

 «ردبا دلوت راکفا کی یب ندسهمداصم هلر رپ كراكفا .ردهطساورت

 ياالپ شما ررقتو نیت هوا ندفرط رکید « ردک « ردیا لسلست

 .رالتآ 6 رفب

 یک یامز . لما لاا مدو بیر یو
 ء ردکعد كما دیدحت یماہلا و ارز « ردلمهملبا سرت ینالپ

 بفقوت هدهطه ر لصات رار هلکملس یر یتیدنلو كوا 6 يحوآ رب

 باعا ینعوضوم هدررح رب هسراراط « رارآ یفارطا لصان < زّما

 ؛ لمشوف دېس ەز | وا کف هاري تدمو دردم نا

 لوق نیرسکع وشود یقج هاللوق تقو ال ۰ هدر ی راقدلو

 « یلتوشود هصالخ « یللک « یلمتِک « یک رادود قوچ رب « لا

 . ردیلع وشود
 یادرنم هرکص ندقدلوا كلام هتمینغ « ندقدالیوط هلساع

 دراتماشم یهدنسهرا اشا ًاتاذ . ردمزال كمتا مظنت « قعوط

 .ریلسهعوط لسلستو ماظتنا ر یقطنم « نما ندنعونت ء هاراداضآ

 كمهمریدلوا یعاهلا هدنلخاد نالب رب ییطق « دیدش هلعءان

 هکر حرب یرسرس «هنیدنک یدنک هلداحم ان راز وسول هفامعم .ردضتقم

 كیهحاسم كجهورو هدنرزوا . ردنلمالراقح یمانعم ییدلرا عبا

 هتشیا .ردلعا تربع هنمهمقح هنجراخ كوا < نبعآ یدودح

 تینا هدتعسط . رالشاب کما اھا یتسهفظو « سرت » هدهطق ون

 ينج الغاب تاو كن یاهفطو كاتو او ناز ا
 , ددا نیمن ثربضیو تور فا



NIYهری دا تامولعم  
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 .E ردلکد قاکی دل وا یا كشر » لاقینا غز

 . روسد « . ردمزال یسالوا ناصش ا

 كعوضوم ندنمراکفاو تاسسح . ندقدلوت یرارکف هقبقحلایف
 هرکصندک دتبا نیمآتیراکج هابهدیا نیمأت یتسهساسا فاصوا هلیتدحو

 كنسیکناه ندرانوب ینمی كا مظنت هرزوا هیقطنم "هلساس یرلنوب

 « بیر » هیهلم وب هکربلاق كما نیست یتنجهلوا رخۇم ابو مدقم
 4 ناررپ

 هدتعیط رثا رب ردق هلاک ا جبل ندرکش مشر كلبا اساسا
 ۰ رد دوجوم تعنص زا رب هدفنصت و . زما تقعت یهاسلس وي

 هقشب ندکعا لاک او بقع نیک كعد نایک هرکی ندحرب

 هشت كیادافا ضعب « هنمظنن كماسقا ضعإ داحما . رداد یثرب

 نیزسک# نعت یرلهدافا «یرلعقوم .ردیا تقافرقرهلوا یرابتخاربغ
 رب چبه زسلکش هدایند .ردنکم رغ قلو یرلرکف راد هعوضومر

 هحم هلوا كلام ههدافا رب « هنالپ رب « ردهلوب هدرارکف . ردقو هدام

 . رلمهلوب دوجو
 هماظتنا لاح كعوضوم نانو « نالوا باا هقشاب ندنو

 زمکیدا تقد .زغا فقوت یسهداجما تلاعف كغامد هدنساننا عضو

 رلرکف یب یی « یتیدلو هدراهسیاقم « یتیدشلاح كزمنامد هدلاح

 « یتیدلوب رارکف ک اح یتح « یلتمیق ًادج ًاضعب « ینکیدتیا یرحت
 : زردی سح یغیدلوا مزال كنهمالشاب رارکت هنالپ نانلوب هدزلا



 ۱۱ هسدا تامولعم

 « فوطعم هرارب مرظن تماد روهتم

 ؛ ریهپس تالایخ هدم رع نماربپ

  دکمو شزرمم كس لات

 ؛ فوقوم هدهوطخ یه هلا تالاوس یلانعم

 فایج دامبا مهدقشالود « هراوآ

 یاب دودسهرد یرح هجرلاب

 « ثامشوک و د هلشاصم « هلبعاتم هجرللب

 ۰ تلافی رابنارک هدکنکیدو « كمزک

 تیام ٠٠۰ مومبم هليا هز رب یچآ < موسم
 ! كمشود هغاربوط ندهمالقوق بوراپ وق لک ر

 ؟ دولا مغ رمع یا ۰ ینس مدناص یلیو نس

 « دوس مدان لکوک هر *یخلترپ
 فام هدکر هق یاس رو دیا سیدقت

 رارشود هټلافس ندنلافس نلررح هدننکلم وب » هد كب ابض دلاح

 یهدنمان « هایسو یئام » كلهم زواحتم یزو ترد نوجا كمد

 . ردشمژاب یتسهدبزک رثا

 یهدنسهرآ یلیصافو تاعرفت هلیا یساسا رکف رب هلبوب داحس

 ندداجا هدكعا نیعت یدحو رب ءانب هنسلوا كما ناصت یتاسانم

 تاسسحم یيدرو هز كم هعقو « كركف نالوا مهم لصا , رددودعم

 یدحو « یداحا هلنروصقلبآ هراتعا رظن ی زمصخیش ید نارا

 رودکی



 )هربت هلاحوب یوا ۰ مدرویءااب یش رب چیه « مددویفاپاب یش ره نیو
 مدرویمابابیمرب چھ و ناخ ول « هدرد نهرودلوا هارادغ هلب و كرهت هلکیا

 كلوا .مدر وینسا قمرود وف . مدرویتسیا قمرشاح شل زا هدنلا كزحع و

 مدروسرودوقنوجما قلا ماقتا انا ران اق .یثحو یشحوهلس هسا وا قف

 ۲ ةىعةلا ماقتا تودیک ۰ قحالوروص قحا « بیش بودنک طقف

 eê یدقو هدسمک زا

 وا نددمیش و شمشیاب هرلقاقش « نوجما كمهمتيشيا یس كوص

 € دارلزوک های-و « لزوک ردقوا و ؛ هدنچا دكرلچاص ناشیرب یللاوز وب
 ِ 1 مدحاق نوجا كءهمروک یکیدوس كنرزوک ليف كمشهد را .لیفس

 اد وا « مدعهجاق هدندیربخ « یدلوا » طقف « مدجاق ندٌناب ۰ تداروا

 ۰ مادم 4>اق

 ۱ ] وا هنس کیا نوا « یدلوا یدپه هتشیا + یدلوا هدوا ۰ ثوا « یدلوا

 1 وطی رب كتپه هدماق قشع « وا یديشو «ماپاپ لوا هنسچ وا « مهني

 هل رلرامح یاران وا . كتيرا كبوا نیو . یدلوا هدیپوا « یدلوا هدوا

 ییرایدنک نوجما من نکرلکیا نوکو هدنشاب داران کی وب نالیچآ ہد

 كران وا هه یر 4تبادتم راوا ت مو 11 ینیداعولو مهراج ۳ جم هقشاپ

  زکسالغآ 16 2 سم یدممش و 2 هدمدنوش ود ی راقدلوا را ید دش

 4 ۰ مدت دایرف هد « اکبزس

 هرکف ون رب رازوس وب ییدهاسوس كتيساسح كنهاخم
 وجهنجا لصا زکیهسجا هرانوا » هدو روبنالپوط هدنفارطا

 o ء < ءرانوا » دوخاب « ... مزنکلای پای هکنوچ « من
 ١ رد رانع i رکا

 د هج <« قمشاعوا هلعاتمو باصم تاحت » كب كن تاركف

 ردشمهلبوس یرازوس وش نوجا كعيد «ردكمهمتاأ هدلا یشرب چیه



 ۱۳۹ ۱ هر دا تامولعم ۱

 تاعرفو لصافت . روش زک هدنفارطا هرکف ٌءو و صاخشا نوت و

 هدنرظن كی راق . روسدباجازتما هلیرکیدکی هدنروص كجهرتسوک ینو

 ون . روبهمنک بودیا یداسمع هباهن ىلا هعرفتم ماسقا . روسنالنا

 تارثأت » روسلوا عا هه ددع تیدودڅر كحهدیا هوش ینه €

 نوحادسز ین كنبررپ هدایز ندهلازا ی ون هفلتحم تاناحم

 . ردو هدتدحو دنیا ۶ روسشایغ و

 ٤ ةدردنلصا رکف و لاو هکعد تدحو عوضوم رب ا

 یک ینیدلوا نکم قمر دل وط رلدلح ۰ رل هف هدنشح عوصوم ا

 . نعش ر علفور . ردم هدكعا هداقا هلزوس رب 6 هل رکف ر یو

 ناو كنسهرشمه هدن « راعا ءا و ا زکلآ یر

 1 زکسه هلکید یاملظت و ۷ ی ییا ینادزای هاب ال 0

 یدمیش 6 روسلوا هد یسه ریشم رک تیاس « شلوا نان < یساپ

 : زکلاب پاي « زکلاپ راکتعت

 ؛یدنوک ییدلوا كلوا . یدینوک شف رب هارس « فالصیا « لیتلکیا »

 قوح را 6 اد موئشم وا كمشهدرق كرب هدارد موا ۰ تب

 ین « دكراروق ی » . كرديا دادمتسا « دارهیلکیا هرکوص ندرلتلافغب

 ۰ ید رک یکیدلوا قرهبالربص هيد « ! دارابر

 ندوةروق یرلزوک : یدروببل وا هدنکو ا كمزوك وا ۰ یدروی)وا وا

 ۰ یدروییلوا روقوچ رب هايس هلیجا هلیجآ هلرلج

 روییلبنریب هدنتسوا كراکیک هل رک هلیرک یسیرد یلرن «قولوص كنیزوب
 یرد « قرهشالروم ٤ قر+ وروق یرلثادود ۰ یدروبلوژزو هدا

 هلراهرخ رخ دلوص یسک و ک .یدروبشیاب هراکیک ردققج هلییاصیراشید هددتلآ
 ۰ درون . رویلاج لآ هرکوص بوئیج ددق هننزافول هلرل.ءاکیا كل ت



 هس دا تامولعم ۱۳۸

 روا ار یک اچ ردلاهاروضس دوو هند لتاق راج
 راقور صوصحم هرالسوما ورسخ طقف « روس وا هم وکح همادعا

 ییدریو هدنفح نداق یردپ . دوسدیا مرج فارتعا هلیا تاج
 . روسرو هدهدنقح لغوا ددرت الب یمکح

 ء لمصا « بم و نرو تیام هنملظ كدبتسم رب لاها نکل
 لو رسخ یدمش . هعقو ینکیا . روسدا وقع یدالوا راکسومات

 «روسوس یورسخ وا . روشالوشراف شع رسا هاقشع

  هروموسهلشدوحوم نونو نالوا هګراب هدنلا تاسوهو تاصارتحا

 < روینهرکیا ندنوا . ۰ یلتاق كنسابب_ هد مه « ردلناق ورسخ طقف

 . قملیئروق « قمقیچ هدنجا هکهیحور "هلداحم رب هلیوا « روییوسو
 . ضەدا لمح هلضسو لداع تاح و یدوجوم ۰ نکع ربع

 . « روسدیا راخا . ردمزال قمرق یملط و كفدانصت « كعلاط

 یدنک هللا فک دو رو همهلو توقهدندوحو ف ا

 ۱ .روسلوا « رویروو یدنک هدوا . ړا دما میمست ی داعس

  فلتخءصاخشا فلتخم هبا . روشب هدرثا . ۰ هعقو نجوا

 ك« ندقسنکی HA عیاقو فلتحم « هح نما فات عیابط

 ا رانو نونو مزا ..دوجوم تدح و طقف «.قو را ندکنر

 < هجنماهزب ررح . راروییشالوط هدنفارطا هبرکف ون رب « رکف رپ
 ۰ تسد هارانوا هکردراو عباقو مقاط رب دلوتم ندنافداصت « صاخیشا
 ١ تقلا . روتسيا كمرتسوک یشیدلوا نکم رغ كصالخ ندتناخ

 ۱ را ی دارم تایدایپ ماط رب باستحا لباق بغ هدناسح

 ¢ عیاقو نونو « رلردپا لاصبا و قوسس هبه < ها یراکدتا
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 ۱۳۷ هسدا تابولعم

 نیست یوب . ریلی هدک هدردق هناداعمو تماشم یکی جهلبهدک ردق
 ؟تدحو درکار چه طقف .ردکنهقوذ هیر « كجا نم یقح

 جازما هلیربرب كنهفلاخیتم تاربئأت < یتبسانم هلبرکیدکی كماسقا
 تیدودح كماسقا هدنروصكچ هلسهللدیا هطاحا هدرظنكب « نها و
 لاما یس هلا برقع ی هملصاو اتم هطَ رب كلرانون نوتو « یسهبددع

 هدنس هر رحم  هعیدب رانا كراید ره « كتکلم سه . ردشمهلدیا |

  Eیت رتس فک دماج قلادع  b41هم و چاق م دك و <

 .دوسیذا «دیتسم هاشرب «رفنضم الواو رک تیک ا چاقو
 3 جان اسا... چاک ر روک ود « دوسر |

 ان ۹ عیجش < روسچ <“ لضاف « یللقع ؛ یردارب كهاش ۱

 ون: راولی وس نف زط یافت ی تاد ر ر ا

 كهاش ورسخ یلغوا ك مار هدر .دوجوم ترفانمر هدنیښرا راتو ۱

 مارم ۰.۰ دوعوم هدهتنرلررپ . راروسشیوس رلود .راو نرتسنیزق
 هداعلاقوف وشراق هسراقو « هنسوماب « كلام هسش تع « عیحش

 زینب رشات ادد هیتر یع ا ی رم هر
 كن هفلاختم تارتات « یوز كنناسح « ددرتم ؛ نیداق رب نرتسن

 وب . راو هیراح رب هدنمان نیرسن هدرب . قولخم رب كلانهزرل هلنرثآت

 هلا هساوسن تقفش نالوا دوحوم هدرادداق و « عساعم هن رایدنفا

 . ردلملا ماقتناو .رویدبا ربقحت یار « رفنضع هاش ..« راک ادق

 كلم مار ‹ ردهعقو رو .روسردلوا یرفذضع . نمهروط و رخن

 : دوسواوا مت هایش هدتسمرا یزاهقلآ یار دی یره



 هدا تامولعم قم

 هک اح ناحیهرب سسأت ماسقا تبسانم رب كج ەل هديا ذوفن هلقليالوق
 كعا جارخا هحراپ رب كحهلمهدیا نامات یهفل اتم تارات یبننم

 . ردیا هجو یرروبج

 لیگشت یوا كعد راو تدحو هدرار . ردکعد تدحو هدو

 ههددع تیدودحم رب ردق كج هدا هطاحا هدرظن كی كماسقا ندنآ

 هدننازآ یعادقا نوجا یسلسهلشالک ۱ كاسا « يوا كلام
 یيدهتسبا كما ارجا هدرزوا E یسضلو هفاک هقالعو هطبار رب

 یسهمهفوب فااضیتم ردق كحهدبا .هلازا و نیب عرب رب اتارا
 . ردکمد رد دوجوم

 « تدحو « ردنیلکد كعد دارطا « شی كعد تدحو

 فلت « هلکعا اها رلهفطو فلت ماسفا رک هريل دوجو

 ؛ تمدخ هنتاسح ةمادا كیهعوحم تابه ر رارب هلقلوا كلام هلکش

 هر سا فا هم نار ا ون نین ت
 رکف كماف رب ۰ ردجازتما . ردلکد تشع تدحو . ردراشمشلرب

 فاشکنا كصارتحا رب « هتسهیام ٤ عسوت كکتر ر « هتسهانتمات

 و « راکنر ون « رلماغوب زکلاب « ردلکد عنام هنیریذپا تعسو
 هدنجما تافلاخح و تو كنار « تسامر مد زا راسا را

 یتسعلوا ناما كنهطرار ر ىج ەد نقس كم و ¢ سمات كر رحم

 ارد

 بساننو فلاح وب صوصخ هعوضوم « هررح « راق صوصخاب
 هدایز كا ندرلنالوا هداسهدایژ لا .رد راو هجرد هج راکس « هدنسهزا

 لکش هجرلکیب «هروک هتنلباقو جام هجرد هجرد «ردق هرار ا شوشم
 ا و ی ههبداضت طاق ضعب هفلاختم تارات یهدنرزوا حور .ردوجوم



 \ to هریدا تامولعم

 هد لاا تع کو هحقدش وق ندتسهفرا ردا راو . ردمژال

 . رلازآ
۳ 

 هدرمشن یاک ذ س. بدق 6 هم ی عوضرمر۵ ؟ ترەو

 يهدنجراخ كطوطخ ضعب .ردراو تیدودحم ر هدایز ندتعسو

 قوح « ویو قوج « رددوقفم یسهصاخ تیّور و كاردا یرابش

 هتدودحم ر, هلراتعا تقد “ نههدیا هطاحا یرلمش نالوا عساو

 . زامهالک | ء رر دشراق یش نالوا شوشم هدایز كب .ردکلام

 هدنروص طسب كب ندنر رب هدنسهرآ یسهاتنال سلس كناشا
 طف < یلسهبالک | نار ییدسا طبر كرهقلخ نالوا زا

 یتمدخ تطاسو کهدریهرا ًارابتعا ندهققد ینبدشالقازوا تافاسم

 كنابسحو راکفا هده ر . ردیروح كمرتسوک یراهقلخ نروک

 هدهبهدودحم تنساسح رب هضالخ « رلساقح یراهمدق زا كب

 . راریلک شوش" یخآ تاک نالوا دیدش هداملاقوف : ردکلام

 لکشت داضت « راربلک هلاح زلروک « راربشیراق رلنالوا هباشم هنر رب
 یرانالوا فلاح هدنروص رب هداس « راردبا بیر یرار رب راتدیا

 ردد تسمو ماظ تاسسحم یوق «راراشاب هنیررض كنبرا,ر « رافعض

 .رارتسیا كما دمو ین یرارکید قماشاب زکلاب هدحور

 هاك ابو سوا هات هتسهحوصخم تلاح و درشت میام

 درحتم « لقسم ؛ هدعسو ر طسوتم ؟ ندلاکشا و راکفا تاتاک

 هیاک د هابایکشت هسناجعتم هعومم تبه رب ؛ هدنبهام كجهلیدیا شرف



 هدا تامولعم ۱۳

 كوو كب كهظفاح « كتقشح « ثنابح هدنصوصخ داجا

 . ردیرلنواعم كداحشا رلتو . ردراو یرثات

 هزمطنم .. . كهسرتسیا كما بوق یهبرشب عیابط ضعب التم

 .الشراق یصاخشا یهدیهامم هلتقشح . ۰. زر ری دود ینمرارظن

 هرابتعارظن یراطبح « زردیاعضو هابنای یباقوو لاوحا « زررریدش

 را 0 تامرتسوک ها روو مد او نامر وا ولآ

 . رار د راحا ینابح تاح ء رالشاب هفعالناح
 تعجا هتقشح هدنامز زمکیدهتسا ییا یه لح

 « کما نیبزو لاک ١ یوا .. هکزب لمروک یتقشح هکنوح . زردیا

 1 هل هلوا قفوم هفمقح هقوف كنک هدنققح

 زککیدتا یاهایک ۱۰. لعا ك ..؟زگسرویزاب یهاکحر
 ی یا رها خام کا... ها یجنابای هعقوم

 فا طق یراتواهسراد روستا رر راد هنقوموآ هدر

 . زك رل وا

 هراعق و هزککیدروک « زکغیدیناط هبییغوط ندبیغوط دوخای
 هصالخ ۰ زکسرازاب هلقلبالوق ردقه زکقاب « زکیدبا لک یعوضوم

 . ردیرلن واعم كداحما هظفاح <« تابح « تقبقح

 یالاض و راکفا طو ص هعوضوم « داحا » قرهلوا هحش

 «كعیا لیدعت یراکح هل هلاقیحاباب هدریدق یراکدلدیاطبر «قمرییآ

 یرلیش نلیئوشود « نلیروک « نالیب هدنقح داوم كجهلیدیا ثح
 . ردکمهللا لو روصت هروک هبهبناذ برا « قمالیوط

 یل كرلنوب رلنمهایدیا هدلا هلقلبالوق رللاخ هده «رلرکف هن طقف

 كموشودقوچ « قلودوب قوچ ۰ قمشلاچ قوچ نوما یرهاظنو



 ۱۳۳ هدا تامواعم

 ر هتساو هنحارختسا كنم و رکف هسا و . ردلعلوا بقعتو

 . ردتفک

 راکفا رکید ناللو یتسانم هکنو هرکصن دقدلوا قفوم اکو

 هدقارطا هو رر رر < سن ای وا ور هزکتلباقو و تاسحو

 « رالشاب هم الب وط

 یعوضوم رب نمکیدعیا سح « زمکیدمروک مز ًاضعب هیفامعم
 ندللم یسهفظو ءلداحا هداح و . زرئولو هدتیروح قمزا

 وب كنهیلقع ُهوق . ردروبحم کمنلکوب كوبر نیتچ اهد « چوک اهد
 هد زوا عوضومرب یحابای .ردماتمها تیاغ لور ی>هدیا ارجا نامز

 رخ یجناتحا هدافا راح « كم وتوج قوخ نوجا كیا او
 رکفرب صخشرب هیحنامور ر التم .ردمزالكع وشود ردق هه دیا

 ینکج هایباقیخ كنامور رب سیف «كوبوب ندرکفو وا «زکسردیاعیدوت
 زکهسروص یفج هلوا ه كتشذکرس یفجهزاب هدهقفدوا طقف«رالک [

 3 گو زن ز رل فاما هر الا نرو فا

 یا يک
 ردق ههحندیا لشم یرانوب ؟ رلود یلتصاق و تاعرفت نازی رک لا

 >اشحا هدافآ احراخ هلنرارخ هرم ندبس و . رشلاح

 . رالشاب هغمزای نامز ییدسا

 رآه . ردجازتما كس هلنا هل « تساسح ررح تعنص

 «هفاسم ر هدنتسهرا نامز ینیدلا هملق هلناعز ییدلنوشود « یا
 1 ام

 یرالداموهباشمنوجما غیلبتو هدافایراش زمکیدمروک چیهز

 . ژردبا تعحام هزعا رطاخ « رم وشود

 ن ی



 هدا ِتامولعم ۱۳

 «قلوب یعوضوم رب « داجشا » نامز زمکیدریدشلرب یرافیرعت وب
 هل وصح هللا هرج راخ تارا 6 كم وشود یفاشکناو عسود كوا

 .ردعامد یعس نانلوا فرص نوجا كما لاح ینارسح و راکفا نلک

 داجا هلهسرتسیا كمت هداقا هلبا هلک رب یل و . رولو دوجو یرازوس
 ۹ هتک مشهود هدهحرد یناک ررح رب » نوفو رد ردرکش

 اساساراتوت اک . روسد « رشود هددرو هشيدنآ نکر ازاي

 ررع یه نوحا كيوب . ردراکفا هول رر راسح دوخاب . ردسح رر

 یتمق كنسدا رار . ردلمزاب ارکوص « لا سح ها ادتبا

 ریذتپال وب : ردیسانتم هلیتمق كانبراسح « كنبرارکف « كنعوضوم
 وو كب ككداحما هدنتمق كندا را یه هک كيد . ردروتسد ر,

 . ردراو یسهصح ر

 جدنمهدنوا هرکصندکدتا سح ابو ندقدلوب یعوضوم رب ساسا
 ندنسهمادتاو هبلصا تدحو كدام ؛ردهدکمزوح یاسح و زاکفا

 داحما لملم نابدیا ارجا نوجا كتا زمو قیرفت یماسقا نوتوب

 . ردکید

 سح رکف نانلوب ینرساسا رصنع كعوضوم رب « للح و
 . ردیا قوس هکاردایلذتبم "یتات ینب یهلصا تدحو ۰ ییمومت

 یصوصخ ردق ه « یاضاردقهب هرات هعقو « ۳

 هن لاوحا ندا هطاحا یطبم « یعخش « یامز « نوسلوا هسرولوا

 . رددوجوم هبموم تعقنم رب E oe نویسلو هسرونلو

 جارختما ینو ادا نوا كملهالک | یتوقو تعسط كعوضوم
 < یماسا كند < ؟ اج رکف < نوسلوا هسرولوا هنره رثارب . ردلما
 فمك ردیسکناه ذفان ربثأت نالوا مزال نوجما یاشکنا و عسوت

 ا ر ےک و

a O OE tne Tata 



 ۱۳۱ هدا تامولعم

 راتماتاد :ندراف شمس نی ره د رو و

 .رددعسطیمهما دلوت كناسح و راکفا قوحرب ندنارثأتو .ردهدقلوا

 . ردکعد عوضوم ررب یرآ یرپآ هسیا راسح ۰ رارکفو
 هدنتبرومح كا فبرعت هدنروص کیا یداحا هروک هناعلاطمو

 یناتکناو سو كوو ء قلو یعوضوم رب « داحشا » : زرنولو

 کلاغ :ردرکفو امد یس نایب فر نوا و

 تالاب یاهوضوم قوخ كب هبراسعا یھ را تابق اس
 رب قرهلاط هتارکفت هلسالوط یاسسمو یسهّنا سح كتسيدنک

 هغ رعت و هدنقح داجما هلع يات . ردنکع یسهعلوب هدرارکف قوج
 توو فشک زکلاب ییعامد یس ء زامهلوا ییعوط كجا 1

 یعوضومتدحو ندرایش نلیوشود « نلیدیا سح « كمهليا رصج
 نیمار یک قمرا یراک اهنا نبا ی هوم هان یاس
 . ردکْعد قمالآ هرابتعا رظن یینامد

 هن رزوا رادغاک ددرت الب هسا راو هه هدنرزوا رکفو باق

 تالاح ضعإ «هدودحم عوضوم .ردلکد كعد قمزاپ یزاب كعا له

 هلع زا . ردیدهم زال قمرا یراکجهلس هدیا قفاو هه ص وصخ

 ,رولسهاند « . ردنغامد یس نایدا فرص نوجا لملح « داجما »

 « نوولواتسوک » ینلؤم كرتایهدنمان « اصن راد هریرح تعنص »

 یاسحو راکفا نلیدبا ذخا هوا » قردلآ هراشعا رظن یهقفد و

 لاصحتسا ندح راخ هدام عم « نایرابوق ندهحورو و تابح

 « ردکملی هديا فلات و جم هلبا داوموایشا ضعب ییهچراپ رب نانلوا

 . روسدیا شرع هد



 هيدا تامولعم ۱ ۱۳۰

 كلهآ و یهدقلخ یرلردارب روقنوغ هلیا هدود سنوفل | ندنساپدا
 « نزرسقلورو یالاکم یرطدتشا نوجا لق هنرارا یتققح

 . یدراروسدیا دقو لو هنیرارتفد هچراهئس

 ء لزوک لا رانا وب هدراهقط لسفس لا « یداع لا ککمادام

 ؛ رلروسلمهدیا ما هدافا هلراهرامتسا « هلراهبشت هلراداجما سیفت كا

 لاسخ رب « هباخ رب نمهلیشت و نوچ نوجما رلک هدهجرد طسوتم

 هسراروببدیا سح مهوترب «زجرب هدنرابدنک رلنوب رک | ..؟نوسلوا
 اس ۰ ردرابهممدیآ دوش هنراحور نی هنیرایدنک یبسكنو

 نوجما كمرتسوک « كمليهنالکآ یراهیناذ تقیقح هرلبکوب هیلع
 ,ردسهعوم ته لر ج دعاوق هدوا .ردمزال هلعشم رب ررر

۲ 

 . ردیدولوم كنه رکف هحفص چوا ققح یوا رتا رب ب ماعا

 «یرلکح هسهاراب هعوض ومندرلنو «قلو یناسحو راکفا عوضومالوا

 قمراسقح یرلکح هزسوک هلحوضو ينهساسا فاصوا یهدرنا نما
olyهدا لال كيا مظنت هرزوا هبقطنم  

 لا يدا کرت رب یرللکش كما هدافا هلا تاكو ظافلا ىرلنوب
 [ لبو یلدا | نامز ییا

 ٠اا يد هنسیجنکیا ۸ دا تير ندرانپ
 ارد ادا

  هاعیاقوو تائداح اط رب جوسنم ندظوظحو مالآ « ناسنا

 . رب رادتنم دوخایو هلداح اب هلرانو , رولو هیوشراق ویشراق یاد



 ۱۳۹ هسدا تامولعم

 ندلسن هرزوا قلوا دا "یهاد رب هني هلقلوا هلو « رونلو كسکو

 . ردبا لاقتسا هلسن

 یرکف تادا < .یغامف صاج و یک اتش ار یاس
 یزای صوسصخاب . ردنک كیا مکحت هنسهظفاح كفالخا « قلوا

 ناسنا . ردلکد نوا قلوا راکتعنص زکلاب « قمشلاح هنمزا

 رب ًاضعب . ردروبحم کم رکوا یتذط وب هدنوجا ییدنک زکلا
 . ردنا لاغشا هجراتعاس یاسا كمابیتک هدوجو هلمکم هفت
 هنر و . ررو باوج هنسناذ بح « هنسس تع « هن دوغ

 -هیدیا دقت همومع هسیا نازای بوتکم رب « رازی بوتکم رب نازا

 . ررربتک هدوجو هیاکح رب كجهلم
 ء رازاب هف نوا نایهزاب ةف ر » : الابلآ ناووتنآ

 "هلسلس رب نامور ارز « ربلسهبای نامور رب نارها هباکح كحوک رب

 . رود « ردهاکح كچوک ر رب یرآ یریآ هسیاوب ثحابم
 ل هروک هنتعسطو جا سم كصخش سس ول رخ دعاوق هک كعد

 .روسیولوب هدهصوصخت شاص ماطر

 زوس . ردکمد هدافا یاناوا نسخ هکمادام ؟ ریرح ٌهبهوم

 فداصت هنیرایوا هدنجما قلخ . ردیشرب ییبط تیاغ ردق كمهیوس
 عادبا رلهاک نامز یراکدتیا هدافاو لقن یرایش یراقدثاب هکرونلوا
 رب . زاریقا رب هدنربح هلس ینابدا . رارلبا دانجا زالاسخ . راردیا
 نوجا كجد « . یدوسروطوا هدهشوک مدآ رب نا( شش » یجهممولوط

 ر «فرص ی رزوبس « . یدروسروط جرات مولوط « مدقاب »

 رهاشم هسنارف . :دشما هبشت هتسملستیپ كرب نقاربو دعر هدملمع
۹ 



 هذا تامولع« ۱۸

 ۱ تامولعم هدنقح کشت كیولسا ر <« واز كلاخ رب « یم رشت

 ۰ روسد » ردسهمهل رب و

 ۲۱ إل ر كفوفو هی دعاوف صوصخ |

۳ Elia 

 كولر «هد ر ده مولا زا لک ظسم ها .ردد وح وم هدیسهمعامد

 « مسا در یا یر هتسبه « للحو خرشت ینسهفلتخم ماسقا

 تسام كرا ؛ رریدنایوا ظح رب نرد كب هدغامد كمریو لکش ررب

 . ردیآ دسزت ی عل دب تطوظح نالو دوجو قاب كتو

 کهدراار .ردمداخ هدههقوذ ةمرت هسدا دعاوق هقشاب ندنو
 هراراتخان | قاط رب هدزلا نوجا كنا سح یصقاو و نساح

 تاّنطخو « یرلتو . ردنرلهدعاف تاسدا هدرانو .ردراو جاتحا

 هب . رولوا هاتسو هنهمشل هحا كقوذ هسیا كمر رک ناب شو

 ا ا قفدن یرانازاب ىا < كعرکوا یهمزاب یا و ال
 ی یدو کیم تكا شما
 كاج لب هدیاالما یابح هلراسح بح كا «لبصا كا یکی تس ومو سر
 .ردظحو قوذ هطساو رب

 "ةرطف رکا زکراتحبهز « زکیرلهدعاق كرس د :.یرانضهب

 .راروسد « ریا هديا ارجا یارئات هدنرزوا رانالوا تالام هم

 راضارتعاوب « یدیهسلوا شلوا تعنصرب عبا هلی زکلای تایبدا

 لباق ورا هم كيس «.دارکف هک ونلاح .. یدریلس هلوا ینرغوط
 ردتفکرب راکنا

 ناسا هلسک وب هلسهلاخءوق ز کل ایک ردلکد بلاخخمشرب سکه

 ندنلایخ یسح « رولوا راکتعنصرب ساسح یک یلوضف هدیرایضمب



 مسق یا

 را رح دعا وُو

۰ 

 ^ مه
 ی
 یک ۰

 . ادا س. از دن E بډ ر س ,ردکعد تدحو ر

۱ 

 یرلباتک هسدا دعاوق هدهشاس ثحابم س, ۱ ق او

 تلوپیا» یحاص « تعنص ةفسلف » نامززمکیدسا هعلاطم نایب هدنقع

 راز هلاک نکرک اسد نانا زمین لک نی

 هراطخا هدازو ینسهلج «ربربتک هدیرامح كابانعو صقاون ماطر

 كنهرومشم یارعشو یابدا .هقبقلایف ". زروسیدیا سح تیرو

 وغوه « هلسیردنو كلامو لوصا نالوا طادتساو ذخا ندنرات

 و ر 4 ردلکد نک كمرتك هدوجو یهاد رر ا < یو

 كاانماو لوسا زکات زرار با نارادیلع ورک دعا رگ هم قب
 یچاص اونا ا هلا هد رک امت دلوتم ندن-هدافا و یل

 تمدخ هنسهم و فاشکنا كنرلتلباق « كا كلربهر هرلنالا

 هطاهاو راهطا یتلباقو رادتفا نالوادوج وم دن نایک دوخ « كم ها

 یدررح « ر رحم ما اسان مد نایک هڪ سوب

 هدر وص و كنحوا هدرد كراناسنا » : « الالآ ناووتنآ

 لریرح « يتکيناخیم كبولسا هرانوا « یبس لو وب كلا كني رام







 دا تامولعم ۱

 اقا هللا یئارواو ه ریش هلا وھآ

Euادناوربآ بل یدش | دلیصیف  

 هدناواو وشراق هب هناحم رب ول ریز

 نا ها ۱ را یا .متفش فدص مش رد یا
TA ١ 39 f۳  

 ۱ ی ۲ 5 دادرونلبآ و یک وریذهمر نس

E. 
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 8 غ یتح 4 ردهدنروصو یلکش لصا كن « هنوص »

 هفتم هلعارصم كليا 8 یینجوا «:كنعارصم ینکیا كد

 E كل تسرب هنعذع هج ردو هدمظز لکش هفامعم .ردمزال هدیلوا

 .ردشع قلت هرزوا قلوا روصفرب یو نوجا یتیدلوا

 هان رادکنها تباغ « یسلوا رظانتم هددن ییا كلبا ككرهفاق

 اکا نوجا یتیدلوا عنام هناس تلوہس < ههدافا "یتسبرس ربارب

 3 را یرآ دن ییا هم و یدقمایولوا تیاعر هزرط و

 هلا یجنکیا « یجنچوا هلا یجنرب اینک | هدریدق و .ردهدکلدیا

 کاو كن درد هلا یر 6 هدهسر ولوا هفاق مه رلع رصم یم درد

 . ردقوب ساب رب چیه هدهدنسهیفقت كنحنجوا هل

٤ 
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 هدودحم لاکشا هدر « كرعاش ناسربح هلعرورض هفاقو نزو

  لماوع كوو كا كزعاسدا یسا یسلوا روج هداکفا ناس هدنسارآ

 یموزل قمار تسر یراراکتعنص : ل وکر و ؛ یدیر ندنطاطحا

 | هعدق دوق مومعلاب کهدنوصخ لاکشا « نوجما ینیدلشالک | هلبماع

 مات یت-برس هدصوصخ و هراکعنص « شعولوا الا و عفر

 ء ردقو هنعمو هدودح,لاکشا هدزع اې دا .نوکو هصالح. .. ردشلدیا



  Oهدا تامولعف ۱۳

 | یهدنمان « هداب » و « ار » بدا "یهادو نایالک

 انوا  Es 0هب همظن هدیدج ِك

 اسم كيرشت هلمدماح قاف امر و ها ۳
 لاکا « قررت هاماع یتمواقم كن رارادفر ط هیدق لا ی

 . یدّسا م.دداب كوس فا هتسالوا لوبق رهظم هلتسم وم كنه دیدج

 هلقعالل وق یهدیذح لاکشا | یرلوربو 1 | داتسا«دماح قطادع

 قوت » طقف .یدراروسدا تعجاصهدهب هب دق ناسا ,رصهزآ را

 مضا لاکشا قرهلوا یتاددحم هح كنسهرود « اض دلاخ تکو (

 كورتم هلساع ناه هعدق لاکشا قترا « هجتدیا تعسو بسک اهدناقرب
 < مظن لکش نانولوا لامعتسا قوح لا هدهسدا هرودو . یدلاق

 نانولوب شمهلدبا سامتقا ردق هنامزوا بولوا 3وخام ندای دارا
 نعرعاش ندیا تقفوم زارا قوح كلا هدزرظو .ردیزرط « هنوص »

 لاثم یتسهاد رب ندنراه وص « نوجحما یندلوا كبنیدلا باش بانج

 : زرو دیا له هرزوا قلوا

 نیرز هرهز یه یک نرز *4اورب

  هدنج نازرل هک د مز یدرهرتیت
 هدنمس نابایخ مس بل یدرالغاچ

 ۰ نیرواب یوج رب هلبا روللب ٌةمشچ رب

 نیيس مبش هبش كر هيس یدد شود

 ؛ هدنرزوا لیل رم یدرهرتین ېک بش

 هدن رح یوهآر ۰ هتفخ ةرببسش رب

 ۰۰ نیم تشحورب هبکتهزن و یددهو و



 هببدا تام واه ۱۲۴

 نلی..و ردق هبیدمیش ییدتیا لیکشت عنام رب كویب ه
 > راکفا نلک ندیع ززن هصاابو زعاسدا : ردشهلشالک |

 0 ۴ یتنط ناسحو راکفا كرهدیا كرت ینعدق لکش هدنسهاس

 شا هدایت ء كولا دد لكم رپ غايب هودا
 ساسا هللا لکش کن وج 4 یدزامهلوا لباق یسلاق روصحت هدنسەر اد

 یسهظفاحم كنهعدق لاکشا ,ندننردلوادوجوم یوق طابئرارب هدنسار|
 کج هم هلم تک هدوحو یساسا ددح زر چسه هدمظن هدر دقت

 یی |

 هلیا اشاب وتر ۰ رانایالک | لوا كا یموزل ییسوت كمظن لاکشا

 هجر ندوصور قاژ ناژو وغوه روتفو كناشاب وتر ؛یدلوایماذش

 ضب كنیمانش هلیرلهموظنم « تاح» و « مان لفط » ییدتیا
 . یدر ودیا ضرع دیدج لکشر هدنجراخ كتهدقلاکشا یراهموظنم

 ندعانا ههعدق لاکشا هلتمومع هلس ی رامطان یتح « رانو طقف

 تم طرف یشراقهبهعدق لاکشایعومع كرا ماش ؛یدروسهتربع زاو

 یشداق ههسدا تانعنع کا یغتولیدبیرلن وا « رارولسب باذحاو

 ۰ یدراروسدیا قلت تیانج رب
 كسحورکف هلا طاقساًایدبا ندنرابتعاعقوم ینهیمظن ةعدقلاکشا

 نهرتسوک یغیدل وا لامتسالا نکم كلاکشا عون یه نوجایسهدافا"یتسب رس

 رد( دهاح یقطادبع » نالوا سض رعشد دم 1۳ هام رک | دانسا «يغاش



 ET هسدا تامواعم ۱

 ندعارصم ددعو ییددزکب قوح كب هزات |

 یریآ یربآ ندرانوا « نوجما ینیدالوا یراقرف رب چ
 یروذح كما رارکت ًیداعم یەفاق ںیع اساسا . كدت
 ییدشتا لالخا هداعلاقوف یک ها را مشعم كد

 .را رداکد لامعتمالارک ردقسدیسو سک ر ب

 کر درلمظن نایدیا مظنت هلیدصق» ا :
 و .ردنرابع ندرادنب یلعارصم ترد هن هلا عاربصء تر

 ینکیا هد كس ات تس « یغارصم ینکیا كل وا تب,

 شلدیا مظنت هدنلاوصا سدسم ۰ ست هفامعم .ردیاررکت هدنک وص
 . رددوجوم هدراق رش قوحر

 دارا دو یدک روت نااص رار

 كرایب هنهک ناور ورښ یا یکج رو

 هرزوا كضراع یکروس یکفاز كود

 كراړب هنهک ناور ورس یا یتکحریو

 لک نهد هجنغ یا ینس رتسیا كرالبلب

 لک نس هنشاک مهیک ۲ ینکیدتیک لک
 لک نج منا ندالوا اتش لاما

 كرا هنهکن اور ورس یا ینمکح ریو

 مدن

 اطعا همزال تامولعم هدننح دازتسم ء نکردبا تچ ندنازوا
 ۰ زروسیروک موزا ی ین هدارو نوجا زمغیدلوا نکا

 كدب ھو « ربلآ یمات « تارق « بولوا مق همام یعارصم

le ts HP Ena 
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 یو اس 3331۳

 یک ج



 ۲ دارا تس رب ۳ ET تود ا ی صف

 ۳ ا رو ا « ررکیم سدسم » کوا هنر رکن

 ِش یدسم » اکواهسردیا قفاو هجهفاق هلراس یجنحوا یکید

 ر ید نا یک ینیدلوا م هدم و عیب ۰ روت ولوا همسآ

 ر لوا هیفاقمه هلا عارصم ترد رکید كتب یینچوا هدندنب

 . ردلکد

 دنر ورس رب همشاب یدلاص هباس نود
 دن اد .یراستفز یدنا ابرلد یدق مک
 کا لمل بوحآ هک ان یدلک زا

 دنا مرز. یر ود دم مدروک هتسب رب

 ید د مدد ردنهد حرد و گم مدروص

 تم رردگنابم دزد فود قو قو

 لو

 ییا یه هدعلطم ید سه ك.هموظنم رب شل هل وس ندلوا

 هرزوا قلوا هشاقم هلعارصم یحرب زنکلای هدنرارکید ۰ هلعارصم

 ۱ نا ا تا وا هعارصم لآ كرەديا مض عارصم ترد

 نخ مو روہشم هداضعا . رارد « سیدست » هفعوق هنلکش سدسم

 ر 2 نمم « «رل « ی » .ردراو هدینیدنولوا س دست كعلطم ا



 ۱۷۹ 5 هبیدا ۱ تابوا

 یلآ شا هدن وز خر كيلو

 .'ىلابقا تروس شعوط رابدا هدر

 ینلاح روض بودا راتبانع ردکد و

 ردرغاح توه م اطا د ج

E 2Fهلعارصم ییا م ہدعلطم یس سه كن هم : درم » 

 : هرزوا قم وا هفاقره هیعارصم ی نک ١

 یحنشب .ردمظن نالوا .e ندعا ضمن رش ۱

 هدعب ص . ریلیر و یا ر » کوا هسردیا ررکت عارصم

 تردرگید كعارصم یحشپ هدیدنن یحرب یک كر یک یو

 ندا لنکشت یسح رب . ردلکټ طرش یسلوا هفاق مه للا عار
 قفاوت هرکیدکی هجهفاق هدبویقا ررکت یراعارصم یجنشب كرادنب
 .رونلوا همست « جودنم نک » کوا هسردیا *

 مرک | ودخ ایا كدلك شوخ

 مرخ یدلوا رللکو ک .لکفطل
 اع هلکمراکم یداوا داش

 e دار ام هن وک سه

 ردناهج ةصرع شیارآ

 رخسل ییمز ردا رک ار

 رب ی نهک نودرک
 ربب دب و یأر اب یکه دنس یک

 رشمش هذیشک هنلا كخرح
 ردناک نیدهآ هنس و اب

۰ 

 دب
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 لعا مصم ماط ۶ قفتم هدهشاق و نرو -, 3

 . .دولوا فلاخهدهفاقو قفاوم هدنزو زکلای هریخا عارصم راعارصم -

 لقا ندحوا یددع كراعارصم نالوا دحتم هد هفاقو نزو قحم آ
 ِ ٠ رشعه < نمم < نی نشت 6 عر » كطمسم .ردلاماقلوب 1

 ةددع عاوا یک « دازتسم « سیدست « سامح < عمیر < یر

 ۰ ردراو یسهفلتحو

i 

 یجب رد نالوا نک ندعارصمردرد یدنبیه : عل ره 1

 یسالوا هفاقم هلا عارصم چوا رکید كعارصم یجندرد هددن
 عبرم د اکوا هسردیا ررکت هدرادنب عارصم یجتدرد .ردلکد طرش
 ?e هسردیا قفاوت هج هفاق زکلایبوىما ررکت یا ۰ کت

 ۱ 2 رلربد » جود نم

 ردیغاد تمالم ندنداوح قر ملصاح

 ردیغارپوط اف هدنمالم یوک مدنسم
 ردیغاستوط الب نادنز هدنن مکوک راز
 ردیغاچ تورم ماطلس والود لو مر



۱ a 

 هدنل وصا كن عیجر و بل رایو هل

 هب یلاخدا هناسدا هرتاد . راربد همظت ن

 .كدمروک مو زا هسدارا لاثم رب چیه هر

 نود نس کیا و یاوا اشم ا ودا لا
 رد یر هت لک ےک دو

 نوجا یسهدافا تس رس كناسح و راکفاو ییساو | دنا زم

 ««نرشو ورسخ » «نوحا ینیدلوا یزرطیونثم نا E كا

 به هد هم وظنم تایاکح یک <« قشعو نسح » . نو و لل ۰

 یک هب هندم باک ۰ من « تاجا .ردشلدبا لاا رط ش .
 . « یولثم » . ردعقاو ییدلدبا هداقا .هلبا م اد لکش و ا

 هالا هدص وصخ و « هد هس ریل هوا هدیزوره رارتا شدا هد ررط

 نالعاف» ۰ ٤ نلوعف نابعافم نلیعافم » <« « نلوعف ناعافملوعقم »
 . همظن زرطو .ردهدقم ولوا لامعتسا زانزو هصق یک « نلعاف ناالعاف

 | یهچراپ رب ندن « قشعو نسح » كلاغ 2 هرزوا قملوا لاثم ۱

 ۱ ! كدتبا ساتفا

 بشر هدنجا كن ها طوب

 بغآ تاغ یدنوروک لاحرب

 راکلف رلیدریک هنیربرب

 راکلم رلوک یسیمیک رلغآ
 “4 ا فقس هلولورب 8
 هدنادک اخ حطس» هزلزرب زی



EIامولعم " 

 رونی هدافص هک ف وص
 ول وا لهل ییهرد رب

 ٠ یرب رخ هکوب یهاظ
 ام رک هلوا جاتح ههردرک

 ر هجا قاس هزب نوصیم

 روا ندرب ییدءایب ابا یهج مک
  تابارخ بابرا .تیفیک رکنم یھ

 مک رلید ق> ا یتعزوا

 نلیدیا 0 تخ ر وکلا ا شش

 مج را لع كا ك وا ید عیجرت كناشإپ اض

 را ی هال زا ۳ تس رب ناع هد 5 سا كمسق سه هددنن

 هدمظن لعشو طقف ٤ رب ول وا هظواحم هر ص نکع راکفا نایت

 هدیدس حیجر ی مدیا ثانبلوضف .ردلکشم اهد ندرا رکید تیقفوم ۱

 : رلباتولوا دع ندنراهنوع لزوک هلا كمظن زرطوب

 ناعاخیو هراچ ییوسکیبرب ممیک نب
 نا م ن وکن مابفا هتفشآ معلاط
 ناما ندعوا ولع نیمز ندکشا ولع

 ناک مدق , ج 7 کوا ماو 1

 نآ ی من ری اطخ ب ۾ ۳۹1 ربت

 نام٥ مزو هدمها اس 4: لصت+

  لامضنرات وستسیا ند هی مر كنق

 3 رب نامآ ندع دقو الب ماد اکب قو

 1 ناهتنح و متهودنا ندلک 5 یدمقیح

 نامداش هلکنس ملکوک هنت معاج مت یا
 نامژر ندا, ندتنع یرتآ ماوا سس

 نامالا ندنتنم و الب نارم ناما



 ایم رب ی ما

 ٠ هببذآ تامولعم ۱۱4

 ش .e f شەليب بها 4

 مزوس ردیناتسو غيت رو
 اغاد كلاهح ناحنس هشب

 مزوس ردیابز درو مه

 سه قدالوا کرم ندمسق جاقرب یاوقلا فلت : رہ بیک
 . رارد همظن لکش نالوا دارا تد رر هقشب هقشب 0 تا

 رکا شدلزاپ هلا مظن لعش و هارارثا هدنژرط هحدمو همر

 هدزعاسدا یرادن ا " كنىدادغب یحور هلا انشا اض .ردعقاو

 نه كدت نک ار .رددودعم ن كا هارلرا شلزاب هلا زرطو

 « دن » ايو « هطساو » هرلتس یهدنسارآ ماقا « هناخ ا » هنمسق

 بکر .ردراو هدییداند « دن » راز هلسهطساو هیتقرب .رلر د

 یدنرب ندر ومشم وا كس دادغر حور هرزوا قلوا لاثم ر هدنن

 : هلدسا یاشا

 لاع هنلها افص یدا قوذ شوک شوخ

 یر کک

۳ EE EES 

 نارغ یوص تلصو هسالوا درد یوص تج
 مام ا روس هسالوا شب ی رخآ شو ۱

 ےک ردا لوا ی افص هداف عو ۱

 م كف قوذ رک | هدناب هل وا ناسک

 شو حدق نادنر تبحص هلوا ماد
 ج رک او شیپ رکا هنادیم هیوق راو



 هر دا تامولعم ۱۱ ٤

 دلخت كاو كمظن زرطو یسهدوهمشم هنر یهدنقح ینوناق

 . ردنلاتم رر

 لاق هرطق هرطق بوک | ندق باحس نوسکود
 ناوغرا لخت یورا لابن نوشا
 رابکشا نّوسلوا موج م هج هلرایجا و

 ناخد ناقیح ندلد شتآ ا قافآ

 هايس ناما نیرلهماج دوک نوسلیق
 ناهج نوو یهاش متام سابا نوسیک
 عاد هدير و سنا نيس نورد نوای

 نارضاک نایلس هاش قارف رات
 هاک هولج یشرع ةرکنک زارف یدلیق
 نادک اتو اف اهلا قدطد یال

 یک اه یدربا هراکوک یلاور غص
 ناوختسا ییا ر هدک اخ ضرضح ید

 یدبا ناکمو نوک هبصع راوس كاج

 نانعهو راب یدبا شل وا ترعو لابقا

 زاکهزبتس تخم نسو یدسا كلفک رس

 رود رک ف فاطاا هیاس اف یفدود

 نوجا نالعا و حدم ییتبمو تردق یدنت كرعاش : رو

 هن هدایز كب نوجما ینالوا لوبقم طقف .رلربد ههدصق ینیدزاپ

 یامدق .ردىلمهلىا رب لب هعاخ هلروص نسح یناهمو لمهمتک هطارفا

 : ردرادکنها و مشح ارج یرله رخیف كت « یشد ها زا اش

 مزوم ردنا لار 4شررس ءدقع

 مزوس ردیناثأاعیس ردح ءبست کلاس

ر ردشمهمدوک نىربظن مک ردرھک
 راک زو

 موس ردیناغ را بیغ ما راک زور



 و

 ۱۱۳ هيدا تامولعم

 9 ماقا هت تا ماخ

 نارق رس یس ناج 8 مد
 داجما شق ثعاب ناکمونوک دصتم

 لاک ملثا هش تلا ےر ےک

 E كل« هشداپ درخ رح نه

 دماح دمو دوم و دجا ترضح

 دادو و بح هسا لاج روت رهاظ»

 دارایدنتمض نان ید ناو ا
 مظنت هدنقح الوا «اماع « ارزوو نیطالس .رارید هراددصق نالوا

 لئامع هدصوصخ و . ردلخاد هفنص و به رل د دىصق نالا

 لوا نامع ناطلنس ك٤ یش د نالو اک هدنساا ی

 :زروندا ساقا یرلهحزا ضف نیر هاصق ی

 یردفص راو-رش اراک زور یا نرفآ
 یهوک ایر غيت و رکن دیش صآ هشرع

 لوا را قاف كنس ردسالا را

 یرهوک الاو ریشمش یغدرب همکچ هخرچ
 یدجا ند دج اءاول كدا زارفرمس

 یردریح د رسد قلا كدر وک ه رفاک

 یضتم حور هسرلیا نیم هلؤآ هکنیت
 یرسخیپ ددلیا دونشخ هکدلدتسا ارغرب

۳ 

 ناابرا نوا صو رات ناب یتیاق مال یافو >
 نیسحترضح <« هجنید هیر قالطالالع هیفام عم .رارید هرهدیصق |

 < كننلوضف .ربلشالک آ رارثا شلدیا مظنن هدنقح البرک ةیقوو

 ناملس كنقاب هلی رله ص یهدنقح البرك هعقو كناشاپ مظاک « كسرو

۸ 



 هدا تامولعم ۱۱

 مک قیاقح رازاب زود تعلخ طابخ یهز

 اب رب هللا بیکرت هماج شا ییانعم دق

 هک الفا قاروا شکه رهم ندهمو دیشروخ بولوا
 اهنا نا عنص "هی. ندیشو زور طوطخ

 د یک قاروا ل عضو بودیا

 الما شلا هضاب یبغ هدوسم بوکج
 حج وزگ ندرهتو فطا e هاکراب بوروق

 اند شموق نا کر ۲ شرب هدادضا تور و

 لیدعت یروذک شا تح هلوقودر بوزاب
 ارجایتمکح شقنا تروص هدادفو نوک پور و
 تب ور  زاسهم تیهولا تاذ یهژ

 اجر ات هرذ ر لکد اص ناتس ریش 7

 كناحاو دالواو لا هلا ناشیذ رمغس ترضح : تعل

 اقلطم تراش ییدلتسد تعن زکلای ۰ رارید هبدصق یواح ینشباتس

 باحا و لا « نوجا ینحهاشالک | هدصق ثحاب ندیربمغس خادم

 : ردراو موزل هشرصت هربا نوح رلتعت یهدنقح

 داتسا منصٌةماخ نوچیا كمرت-وک سقن

 داسفو نوک قرو هنوب هدزلقیص یدلوا
 را یو سرام روا کات
 داب ۲ منتسص هکر اک ٌهععتما ون و

 ربا رود هللا مدآ سف انیم خرح

 دا هناوایم عین هکر اب رد,طق

 قس و دناب و قسه و طر اهو ملاط

 دادمتسا ردا ندهط ترضح هکر د

 را هط "ینعم نالوا هدنمسا كلا
 دادما هطوص هليءولط هداشا هلج

 قاطم بیغ هتسبرد همخد اف



 ۱۱۱ هدا تامولعم

 مرد اثم ۰ ریلپ دی لاقتنا هدصقم هدنروص ر بسام تاچ

 ۱ هنسهدصق ر

 ربلک هناناخ همش وغ هک هل هویش وزان

 ربلک هناجمرحات بوک یلق «ی هندس

 هنیرخآ كدناصق هلترکا لزغ .ردشمتا رادتبا هللنغرب یلعلطم
 ندنکلوا تروصو هکروللوا دارا بقاعتم یهبرخف ۰ هدامرب برق

 ۱ اشا بغار اللثم .ردقفاوم اهد

 ال رخ هد رخ م رفا رحس 6 هم دی |

 او ترسح غاد سو واطرپ شقت رولوا

 - خدشعا دارا لزغر هیروص وش هدنسهدصق یلعلطم

 شیاسآ اس رب سکه هلا لاب یافص

 : یاو زغ مهسرلیا ېک لباب هدنب رداع
 یاب" هام مدنا هدنتسوا قالغ شباشاک
 یلاشخر ماج رکیپ هام لوا هنتسد هجنلآ

 « ریلی رز و یاونع » د صقل | تس » هس قال راب كا كن هدصت

 نارفغ یاعدنساو « سیده و رک یتهولا تمظع : تاحانم

 اُع اد هدنسادتا هكرلناود ۰ رار د تاحانم هر د دىصق نالب زاب هاب دصقم

 ندسهمدقم كنناود ییا قرهلوا لاثم . روت ولوا فداصت هراناحانم

 : زروسدیا سابتفا ی راهحرا ضم)

 انعم تروص زارط ناود ییهز هلایلاعت

 ادیب شما یلام حور هلا ظفل مسج هک



 هسدا تامولعم ۱۱1۰

 نیرامدرع مزوک شملیق رکج بانوخ قرض
 كنس كلآ خرو نکدم لاخ یوززآ

 لد غم یا رانکرب توط ندقشع هاکما د

 كنس كلاب ورب ندتمالم كنس ندهحبص

 رنالصاي كاي داخ ىلوضف ندقوح شوهاس

 كنس كلاماب هلوا نوکرب هکه لبا ديما لوا

 شما ی هدنسزا تاب < تقفوم طرش دلو و هلا هدرلارخ

 هقسشل 6 یعوصومر هقش) ی سه هسقول ۰ رودکی هديا هلواحم

 . زامالوا لوبقم تقو رب چیه رالزغ نديا هدافا یرکفو سحر
 <« هدهسراشمزای رللزغقوحرب افص لعاسا « مرک | داتسا «لاک قمان

 كورتم هاسماع ناه مظن زرط و یر ندنهسدا هرود ترکف قفوت

 ۱ ۰ ردت لقا

۷ 

 قلوا دحتم هدهفاق و نزو قرالوا علطم زاح س. مریصت

 تاسا ۳ رار د هدصق همظن نت هلب وس زواحتم یس شبنوآ هرزوا

 6 هدنصق .رددوح وم راتهلیوس هدصق ردو هس روش نسا

 6 هب رخو 1 هم  هحدم « 8 تاحانم « ا هع وض وم

 همسق یکی رسا هل رام اب » ه وخ 6 لس حجر < دن توت

 . رلیرا

 هاب همدق۰ 3 یرغ كس كح هاب دا موضوم ا مومعلاب

 ۱ لاوح |ایهدهاک زب رکو ب .رلربد « هاکزب رک » یو « باسل » کو هکر الاش اب

 ٠ قران الشاب ندلزغت هدنل و مارعو يشع او :نداتشو رام ۳ € ندلاع



 ۱۰۹ هسدا تامولعم

۹ 

 ندتب شب دحتم هدهفاقو نزو قرالوا علطم زاح - . لزغ

 بوغصالا كیهعدق تادا . ردمظن نانولوا دارا ردق هس شنوا

 قتفشع هتک ا « لرغ نالوا ی 2 امت اا

 یارعش . ریایدیا نییزت هلرانومضم قیقر و كزا قلعتم هیادوسو

 « قاب « لوضف رانالوا فورعم كلا هدنمظنن لرع هدنجما نمهعردق
 اا ردا

 رظن نما شخ افس ردارغ
 ته كاتس .لک ردلرغ

 لکد ناسآ یدیص لرغ لارغ

 لکد نافرغ لها یرکنم لرغ
 نتردق دارعاش رردلد لرغ

 نترپش كمظات رب رت زآ لرغ

 راو ہہر قوچ هرامشاهج رک لکو ک

 دایتخا ندهلجتیا نمسرلرغ

 : ردزع او نغ صاش لو و كا <« یوضف نبد

 كنس كلاخ یلاح ناشير كل كاز یدلمت

 كنسكلاح رده كسزامروص درد ی یا نوک رب

 یاس ادق ورس لوا لک وک ندنشاب یدتنک

 كنس كلابفا یدلوا لیدبت هرابدا میک الغآ

 نبر مدزاملیق هدنراود مسج نوجا تز
E, €كس كلاتع هدنحول ناح قشع  

 هکهردلوا ىب كفين افج نیسزمکچ زبت
 كنس كلامهاو رخآ ی نوکرب رب ریدلوا



 هسدا تامولعم ۱۰۸

 شميغو مدآ ر هدلاع هله لد یا

 شميغول مرح هلد لها هدهیا راو

 كهسيا فراعرکآ هدتقیقح همکج مغ
 شمیغو اع هس نالا هک هلا ضرف

 قوحالا یمظن لکشوب نایالوا لامعتسالاربثک ردقواكب هدزعاسل

 «یک اقنع راج واهدیعابرچ وا یتلاح» كاعدن «سعرعاشندیالامعتسا لتقف وم

 .رد « یتلاح هداز یعنع » ییدتا رب دن هلس هب اراک هح دم عارصم

2 

 کیاو نالو دحتم هدهقاق و نرو قر+هلوا ییلطم --. مط

 ردق هت ترد .رلرید هعطق همظن نلیدیا دیدم ردقهت» ییانوا ندتس

 هعطق » هالوا یواح یرلس هدایز اهد و هعطق قالطالالع هالوا

 .ررد ۰ ؟

 ندکترع. یایرد یدرلیک ۱ هن برا
 ید هساود باهز هدوحو هزار

 ندمغودرد بیسآ مدرولوا رس هداژآ

 و اال وا اقعاب ء مدیسلک ههداب

 اشاباضر

 وک یفاصو لد نشور "یفت لوا من
 ندک اب ی برعم افص ماچ رل ا ضف
 نادیسط هنکوک دام ټه لاین

 ند اردا ةشیدنا روقوا سرد لک لقع

 لو یانع چنک رایاص +جه مه

 ندگ اسما هنب ممشیکد هاد غ

 ندمهشیدنا نیا روروا قر قح ضیف

 ندک اردا قرعم رولوا نشور ناج مشچ
 یفن



 ۱۰۷ هدا تامولعم

 ناتوا دارا هدلوا تشن نالوا یر نابا قوحر : ایت

 تانغ ق ج هل وا ناس هدرز .رلرد « عاطم « اک 1 مدلاح و هکر ددرفم

 دیدج هدنرهرا لرغو هدصق .ردعلطم رر یرلتب كلبا هادیاصقو

 هدهس ریلی رب و ىع « علطم »یخ د هرات افقم نلیدیا دارا لبد عقم مالک

 دقت هيد « یال علطم « لوا علطم » هروک هنیرا همته رانوب

 یرثو بيز هام كتو جات یا اذیح

 یروز و زارط كکام یثیا زا كلاع

 ردشما علطم دیدح هل ر وص وش هدنسهدصق نایالشاب هاش

 مهن ورکفو لقع هلکفص و "ینعم یوحو تسح

 یرسرس یریپس یالابو ریز نکردبا تشک
 هعلطم ارغو مهشیدنا كسب یدلک تسار

 یر ندالعم شرع هب وا ندمراح خرج

 یرفولبن نهک خرج خر هدکز هت تسد

 یرط درور تشه تشیب ہدکفطل غاب

 1 ٤
 رب ندنماسقا جزهرح قرالوا بک ندتبب یا -. یگابر

 یمرکی یازوا یعابد .ردمظن لکشرب نایدیا مظنت هلا صوصخ نزو
 یینکیا « ی رب كنعاب ر 6 هحینلک_هبهشش ژرط :: ردددع تر

 هدعارصم ینجوا .روللوب هفاق هدنعارصم یجشدرد هلیراعارص»
 «هنارت» هبیعابر .رلاقزسهفاق هلک | ندشدالوا طرش قملو هبفاق "

 ۰ رلود ید « تسود » و
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۲ 

 یواسنم ]رخ هلسیدنک هک ردهحراپ ر نوروم س. عا صم

 نالوا كت .ردیا لکشت تس ر ندش راقم هب هح راب ر  نوروم رکید

 حش 2 روسد و عارصم « هعارصم نایاع ولو ی رق ر یعل

ak, aD | 

 ۱ ۱ رب یر آن
 عارصم هدهرلن وا هسزام ولو تبساسم ۳ ها شود یعارصم کیا

 ۱ : لیر و یاونع هدازا

 1 هد رہ راوراب فاز س وه

 ۱ هدرس راو رام مئارکرس

 هرلعارصم نالوا فطلو نيتم هلئتروص یه . یک ینیداوا هد

 . رارید « هتسجرب عارصم »

۳ ۱ 

 و .ردمظن لکشتم ندعارصم ییا نالوا هدنزو نیز سم نع

 : ردلکد ارش ینانفا ا یدکی دارم مپ

 كا هسا هداتفا 4۶ ی رولوا توفر ببس

 ۰ روللوا دای هلمسا کیا هسروناو هفاق هش راعارصم رکاا

 1 هدر دقت ینبدع ولو تاب رب هقشب هدنفرط تسوا و تا كس : الوا

 و .رلرد « درفم ف

 رونلو انعم ہد ش وح ر لد هش دارا

 دونلو انکب یھوک هع هدایرد رەق



 ® هبدا تامولعم

 قیقدت یلزغرب یناهرهیتح « یهدیصقرب یناهریه نوکوب « یالود
 ندقلو تبسانمرب هدنسهرآ هفلتخم تایدا « مالوا قهسرولوا كج هدیا

 ند رلکد وشود هلتعب اتم ه هفاق ترو رم « سعاش کنوخ . زرلاق زجاع

 هوا ۳ لس < شمل روح هفمراپ راشهقشب نوتسو

 ۱ . ردشمهمهدیا

 ردقوا كل دلقم نلشد » کالج هرظن ».هدنمهعدق تاسدا

 هلسسو و « شلوا یدودحم كمظن لاکشا بيس كوس كا هنممعت

 هرهدیا لامعتسا رارکن رارکت یرانومضم نع ر 3ک

 . ردرلشمامالوا بامردق هزلوپ هدیاساتقا ندهبجراخ تعسط

 نارمکح هدناسدا هحاس ردق هب هلک هنلوا هنس قرق زوتوا

 ندهلوا وح هلنتم یاهد هادماح قلادع زممظن هعدق لاکشا نالوا

 ناک هعوقو یدشمهمهلک هعوقو ددحرب چھ هدمظن لوا |

 لاکشا ولرد ر « تالوحم نالوا دوشم هدرکش زرط < مظع ددجت

 هدژنن « روسهدیا لالخایموئشم ذوف یهدنرزوا رهرکفم كنعدق

 ندنرلربحم ز كنهعدق لاکشا هح هتسا قمزاب موظنم رلمد ها نالوا ددخح |

 « یدادتسا و كالاکشا . یدرلروسهلوا ردتقم هصلخت یر و

 لاکما تیغ دماح قطادع طقف .یدتا ماود ردق هدماح قطادعو

 یسا شاواب شاوای شاوای هبدق لاکشا « هح الشاب هقسطت ینمظن _
 . یدلاق روح هعقوم كرت هیهدیدج لاکشا كرهلبا ساف یتسها

 رب وام دیر وک هلي رامتعا مظن لکش « نمهىمظن هعدق راو | ۱

 . طمسم « یوم « هدصق ۰ لزع « هعطق « یعابد « تس « عارصم

 یرلنوا هکریلیربا اهد هعاونا متاط رب قرالوا یلات هلصا لاکشا و

 , زکجمدیا ققدن یربآ یرآ هدنراصوصخم ثح



 تا يوا
 + یعاپو سم س. تیپ سم عارصم ٠ مظن ةدق لاکشا

 مظن ةد دح EA EA A EA قوم ج + هدیصق ٠ لرغ

۱ 
 ردقوا كب هددلبراتعا یراعوضوم ۰ مع وارو ناسا

 هلبرابتعا یرامظن لکش هصاخاب « نمهیدق ةموظنم رانا نایالوا عساو

 « یعابر ۰ تد « عارصم . ردیا ضرع تیدودح رب بارغتسا نایاش
 هدصق و « كحهدیا فرطرب یمظن لاکشا زستسهاو قاقوا یکهعطق

 ر هقشب ندقلوا رثک اخد هل زاتعا تاسا ددع كنیزرط « ل «

 قهسرولوا كجهعا باسح لخاد هدینوا ندشیدالوا زاح یت نم

 . طمسم « ق « لرغ : ردبا راصحا هحوا زممظن هعدق لاکشا

 هنرازرط طمسمو لزغ یرورض تعجاص هیهفاق نع اداس
 كناسح و راکفا یرلنوا « نوما ییدربو تیدودحم رب ویو

 هدلاحوش . ز همهدیا لو قرالوا مظن لکشرب مداخ هتسهدافآ "یتسبرس

 یوشم نوا یراهعا راکفا ءدافا هحتسرس هعدق یابدا
 . روشاق مظن لکشر چه هقشب ندنزرط

 «ندشدلوا دوج وم تسانمر كوا اعاد هدنسهرآ_ساسا ها لکش

 فاشکنا مدع كرههقتع تاسدا یتدودحم و كزممظن هعدق لاکشا

 كلب شعلآ یللا . ژردیا ىت قرالوا لماعرب مهم هنسبقرت و
 كا تیاعر ههفاق نع اعاد ر هدعارصم ییا یه هدهموظنم رب

 ندنو « ردعتتم هظفامو بیقعت یاساستحاو راکفا هلسلس هلطرش

  E REY TIEی یک  EESاد ۱



 TET ی تا ما یا ی تب یی نی n ی ی ی

 ۱۰۳ هسدا تامولعم

 هصق اباد ؛ زلدیا فداصت الصا هنیررکت هعفدنوا زکس كنهفاقر
 . رونولوا لامعتسا راهفاق فلتخم هلرلهل صاف

 نوجا قلوتروق نوتوسو ندننرورض هفاق « رلنمرعاش ضعب
 هادماح قادبع ۰ راروسدیا مازتلا ییرکف قمزای رعش زسهفاق

 چیه راز هلقلوا شلزاب هدزرطو یرعش یهدنمان « لاس ةیده »
 «یلهمعالوق قالوا انتتسارب یو طقف .ردلکد كنها مورحم هلهجورب

 كمظن . ردلمهلبا فارتعا یفیدلوا یرثأترب لووب كهفاق هدمظنو
 هننایب "یتیسوم كلوا نامز ره « هفاق ندبا هظفاحم یتسجراخ ماظتنا
 . ردا اطعا كنهآ ر راکر حسو بذاح



 هبدا تامواع« +¥

 تادلخ « یدیهسهلدیا لوبق ینیدلوا نوجا عمس كن هفاق رکا

 سح نهرلرعاش « نمهلک هدوجو یر چه ناه كنمهموظنم هدیدج
 . یدرازامهلوا قفوم ههدافا ابرو تمبمصیبدمش یرارکف و

 كن رلهفاق «لمدیاهسرهدیاقیق دن یتسکناه ندض ەد دح اکو

 هناسح كر هل هفاق ترورض لرعاش « یغیدلوا هدنشان « یب

 لکش ریارب هليا هبفاق هدنوب هبفامعم .زرالک | ینکیدمروک تیروبج
 . رددوج وم یناریئات هدكمظن

 "یتسبرس قرالاق هدناخاد هراد رب دودحم دلنهعدق تاسدا

 ءرباد و كمظن لکش ىمس كوس لا كنسامالوا رهظم هفاشکنا

 و نم اتو د یا یو اقا
 لزغ اقاطم نامز یيدهتسیا كما مسرتو ریوصت یتیبط هحفصرپ

 ی یوم تاغا داراهفاق یر الما ج ا رو هوم

 هبا مظن لکش ۰ یدروییروک تیدوبحم هغمزای یندض كيش یکیدتیا
 تاسدا « هسرولونوشود ینیدلوا ناعم و دود هدالراهفاق ریارب

 . الق تحاح-الصا هقمارآ راببس هقشپ هنستر مدع كنم هدف

 نوزوا قلرطس شنوا الثم هدنراضعب كنمهموظنم ءرضاح رانا

 لوا رطس شب نوا ء قالوق . روینولوا فداصت هرلهفاق هلبا هلصافرب

 نیع بقاعتم ییهلصافرب قلرطس شبنوا هلا طبض یکنهآ رب ییدتیشیا
 ناز كراهفاق یکوب نوجما ینج هیهمالوا باقوذ ندنررکت كکنهآ
 گن هدصفرب كلت نا یللا . ردهدتهادب نادسم یدلواموزل ۵ و

 نوزوا « هسردیا شییرخن لصان یهعماس یسهعا ماود هلا هضاق نع

 قوذ . ربقارب دقال ردقوا یهعماس هدیررکت كرلەيفاق یلهاصاف
 هدنمرارعش یکن وکو ب «نوجشا کیدنبا تفدبسک هنوک ندنرک زمیعمس



 ۱۰ هسدا تامولعم

 رب رکید كنهشاق . ریلشالک | لاحرد ییدریو ماظتنا و كنهآ رب
 هدهظفاح هلستروص كنا هظفاحم یتسج راخ ماظتنا كمظن « هدیتمدخ

 :رتکعا نمات یسادوا ارقا نکعش هوس لا

 یسهدناف كنهمقاق هک روبلشالک ۲ نانسی وه کتا اا

 نامر زمشیدوقوا هموظنم ر .ردداع هسا لسا لکد هه رتصاپ

 هلع ءانب .ردزمعمس قوذ نالوا قحالوا بای ذذلت ندنسهفاق كوا
 یسهدصم هدعاق « ردنوجما مس هفاق »یرلکدع | لوق الصا كنامدق

 تحبم اساسا .ردکعد روینولوب یتبم هبیخور ساسا رب یوق تیاف
 یر ندنکسا كنهفاق . نکددیا ققدت یزملم نزو هدنصوصخم

 هفاق هلبب كنلک نیءزکب هنیرکیدکی یراظفلت « یغیدلوا نوجما عمس
 : هلدشمروک .یتکیدلدبا دع

 بیرق هنی رکیدکی یراجرخ « ینیدلوا نوجا عمس كنهفاق
 لوق تدم نوزوا یتققح یعیامسهلدیا لیکشت هفاق ندراظفل

 ی رامح و رکف در رعاش یرورض هفاق هلع ءاسو < شیهلدیا

 لکان هعنام ر كونو نامز یه _هتیرلهملس هديا خیام هلتمسمص لاک

 ارکوص ندکدتیا سابتقا ینسهیمظن ٌهدیدج لاکشا كب رغ . یدشمهلیا
 یرضم « ینلزسموزل كتناعر ههعدق "هلطاب راکفا کهدنقح هفاق

 « ردب وحما س هفاق » مرا داتا تاپ ۵ ؟ یدلشالک ۲ عییطلاب

 كيانعنع ناراکشتسرب - هدعاق و « كرهدیا عضو ینسهبموم ٌهدعاق

 قفوت » .یدنولوا قیطتو لوبق هلتمومع - [ر هنیراتفلاخ نوتوب
 تاددحمكوو ردقوا هدزممظن كنسهسدا ءرود « اض دلاخ - ترکف

 هداعلاقوف كنفاوق ساد «هدیرب ندنسهمهم ناسا كنسهملسهرتسوک

 4 ردنسەما تشک اتو



Nereهرس دا تامولعم  

 مولا كنامدق فيرعت یهدنقح هبئاق « هلس لاثمقافوا و زکلای

 کرو .ردیا تاسا یکیدنور وا رک ا دف هم یکخ ردق هب

 ناولو هاشم یراظفلت یی « نالوا نه هرز یرلج رخ نوکوب

 هقاق ۳ یک « بش « به ایا نیش حن ء جنه

 «قهسحا یراعشا هعوحم ر یناه یه نیمتلایعال ؛ ردهدکلدا دع

 - یا « كنهحک » یس « یشیدلوا هدزرط و توک ۱ كراهفاف

 <« تقرف - یبم < هک مما - ناشف هیرک « ندرللاد - رللت ء رلیا

 ینکیدلدیا لامعتسا اعاد كرل هفاق یک « مراقاب « مرظن - طقف

 . زروروک

 یدس هناکب یتح كو و كا كنساع ولو هفاق هد تبا كناموظنم

 یرلهفاق .ردکمهلیا شح صوصخم كنهآ و سانت رب همظن "قسوم

 رب رکید نوک زود یسفاوق طقفو هدنوق نبع « هللا رعش رب قوزوب
 لویوب هن همظن "یتبسوم كنهفاق ۰ هسرولوا كج هلیدا هسیاقم رعش

 هفرح وا .رلرید هب هیفاق نانلو یر ندالما فورح هدنلبفام كنور

 ۰ نی - ناغن ۰ ناهح دنا نواز نوگتتس « ۰ رونلوا همس « فدر 9

 فدر هلا یور : هم ۰ یک رل واو ۽ فلا یهدنر هلک « ن ورپ
 خم ورم یک هازآ لرد ھهق رک هل وا فر حر: کبد هدا
 «فدر رلفاا < یور رل « ر» یهدنراظفل « راک ا  رخآ » . رونلوا رعت

 فورح هدشقام كنور فرح : هدیقم هردلیخد هدیرافرح « ب« ج

 ربع « ديق » هفرحوا 4 رار د هب 4ف اق نانو فرح رب رکید هتش ندفدر

 فرح ۰ رددیق رانی سو یور رلات هدنراظفل « تسب ۰ تسد » .رولوا
 «فیدر» اکوا هسرولوا هلک ید ندا ررکد ا ك رعش و ندور

 قوجر هدصوصخو .رلرد » ناکیاشو لصو » هداکوا هسرولوا تاودا و

 هنع شوک یرلن وا یہ هنموزل مدع هدهسراو هیات تافینصت و تاهسش

 ۱ . ردحجیم كم



 ۹ هس دا تامولعم

 ساسا .راروییدپا اطعا ینمان « تسپرس مظن » - ادیلقت یترلرعاش

 لوق نااش هلهجو رر چسه یسط قمشقلاق هنساطعا مس  کی

 .زامالوا

۸ 

 ۳ یتسلخاد ماظتنا كرا < هدرارتا نالوا موظنم بسم

 هدایز كا ندا نامت ییجراخ ماظتسا ۰ یک ینیدلوا نزو یش ندا

 . ردەفاق

 اا 6 خر و رمل دوج وم هدهس دا هع دق تاقلؤم هفاق

 هدنانکسو تاکرح كت هسااصحتم ةر رکتم فورح عفاو 0

 « ناف - للب < لک - بدا « بست + الثم . روند هنقافتا و داحا

 هسرولوا عقاو هدنرخآ كنهموظنم رب یرلهلک « مب « منش - نابرق
 ءجسهت ها هدنس یراکفا » هکوبلاح ٤ رلرولوا هفاق مه کاک

 « چیه » و « جسم » یهدش « چیه ايو رفط ؟ رد هول وطسر

 2 فورح زنم هلقل وا دختم ا کر تاکرح یراهلک

 دع هفاق - هروک هشرعتو - نوجا ینیداعولو دودعم ندهساحتم

 . [1] رازامهولوا

 نوجا قعالک ۲ ا تال اط.و راک فا کهدنفح هرف اق كنامدق ]١[

 هیفاق : ردعو ىيا هیفاق : كدتىا ساہتقا یه تالیصف نداشنالایابم

 هب همفاق ناثلیق و اس هرژوا فرح رب زکلاب هدرح فاق 1 هرکه ةىفاق ۰ هدر

 كن راظفل « رخ - یغاس » هرلربد « یور فرح » هردو ذم فرح هکرلرید

 ندن 1و ادعام ندور فرح : هک ٌهفاق . یک یررک# كرلار یهدنرخآ
 هکر دت رابع ندکغا ذاحا هدنانکسو تاکرح بونلو رلفرح سلاحتمرکید لرا
 فرح : هفديم .ردجقنم هحوا هلال « هدیقم  هسسّوم « هفده » هدول



 هدا تامولعم ۹۸

 نرو رب یدج اهد زار « رغآ اهد زارب « کوب ؛ زامهلوا نزو

 «ارکوص ندارجا هلتقفوم لاک یتعنص "همزالو یعاش . رتسیا

 طوقس وب كراراق نلوکود هلتعرس یک راشوق ندنسهقرآ كنيرلربرب
 تیدوبحهنزو لیدبت رارکت نوجا ریوصت هدنروص رب یعیبط ییربس
 لعافم لوعفم » نالوا كلام هکنهآ رب عیرس هجهلیوو ؛ رویدوک
 : روسدیآ لاک | یس هعوظنم )و « نلوغف لعاقم

 یغیداوایسعدط كنها ر صوصخم هنسیدنک كنزوره : هصالخ
 نسح كنازوا عاونا داع هرلرحم فلتخ یو كنازوا یازجا « یک
 : کم اد یسملن هل دنا هدلا رلکنها یربآ یر هدهاسکرت

 قوجرب نکم یسهدافا هلرکنها فلتخم ء كنهجراخ و هلخاد تاح
 ساسحا هادرطم كنها رب ناع یرانوا « هکردراو یائداح

 هلانزو نوح یتقفوم كنهموظنم رب. ردزسهداف قمشبلاح هغلسو

 هدنوجماكنوب .ردلالوادوجوم هبمیمص تقاطمرب هدنسهرا عوضوم

 بولا لآ < یلالاصق بوبازوا هروک هیهداح نلیدیا ریوصت نزو
 شاواب شاوای كلا یاکیرب نارشاح هلبا نالغ رب یا . ردىلل هسکو

 یالقنا هتوکس رب لظمو نرهد كرهقهش « هفیرتجیه رب قوغوب
 قوغو ازکوص هلاکو الوا نزو « هدهموظنمر كجهدیاربوصت

 توکسهللا "هشعررب «شاوای شاوای «دلرهدیا منرتیبزارنع دلرلهقهش
 داع هرارحم فلت دوخای یتسازجا فلت كنزورب . ردلهعا

 كا كنمظن لوصا ضورع « كما بكرت و جم یهفلتخم نازوا

 . ردیر, ندننقفوم لئاسو مهم
 عیسوت اهدناقرب یلوصا دازتسم < یراضعب ندنهرضاح یارعش

 زسلارف کوب و اعدا ېي راکدربتک هدوج و من لوصا ۲ یکی هلا



 ۹۷ هس دا تام ولعم

 نا | ردهد وغ تعط ناور 3 اس یا اد

 ! رلهفوکش یفاص هنتسوا كهايس كاخ

 -ا كجحر ل ۰ قاراپ هل ۔ یدهیش - راسخاشیه

 بم دیما ات كرس لالظ دو رب

 كح همرود « همرود « اتش نایاب را

 ! دیفس ةرتسر هننسوا داراسخاش ره

 « راق رویبلوا نازبد یک ر الما ندراکو ک
 . راق روییلوا نایو یک ملایخ هدوسه
 رالقو وا هدنفاصرب كشوم داب رب

 ۰ رلراح وا 2 ۰ قارا رب رورود هدنژرط

 « نازی رک نازرل هلوص ندغاص ۰ هغاص ندلوص

 « نازبر هدهلوا هاک « یک رلیو هدهج وا هاک

 < كوكس رمان ىناجلا نوو .. راراق

 ... كتوكلم ضایر یراهزا نونو .. رلراق

 كوداك یا ۵ 8 هاش ا
 « داود اتش تسد « مرک تجد « امس تسد یا

 < یدیفس فر هر دراپم راهزا

 ۰. ! یدیما تص هنر دارو ط نالا
EE OEEو  

 هدنروص رب تاح یذو یمسص یندولآ فرب هحفص رب كشف

 دقت یتازرا طوقس كراراقالوا « راکتعنص رعاش نیهتسیا قعالکا
 ءارکوص ندکدتیا لامعتسا نزو رب نایرطامیرسو فیفخ ندهدیا

 هرلحافا هدنسهزا رازاق نتروا هلدمحنم ٌهرتس رب « یطرح نونو

 نوجا:یسهمنا رتس هدیرانوا كرهروک یترادیدق كنرهم و ديمون
 قجالناللوق نوجماارجا یاطخ وب ؛ رویدیا باطخ هباتش تسد

 نایرم | عيرس نالیاللوق نوجا ساسحا یر, طوقس ییبط « نزو
۷ 



N هدا تامولعم 

 : یسادرف هتشيا و كراپب وا
 یرب هئوکس نیرد رب یدالپاق

 را راق

 ۱ رالغآ مدیمد هناش وج هک

 ۽ كالع نلوا بوشود نک راچوا یا
 كلم حانج هثیر ضا رب

 راق یک

 ۽ رارآ هد رلهش دح نوفل وص یس

 هدنتسوا رلکچبچ نکراچآ نس
 < هزابلب یلکچچ رب قجافوا
 هدص یا یدمش هدنتسوا كژعن

 هزاورپ هحراپ هحراپ یدالغاب

 رازاق

 ۱ رالغ رشود رشود ندای

 لغ یاس رکیدتک ٭ کوا

 راشوفماب دیفسرس كاجوجوك
 راق یک

 ۰ رارآ هدرلهبال < هدرللاد یزس

 « ناغرع یازس زکیدتیک ۰ زکیدتیک
 ؛ رلاوو رسنرس یدلاق شو یدمیش
 - ! ناغفا یف من - هدرلاوو

 دالاووق یرابو ییام نالاق كوص

 را راق

 ! رالغآ راحوا راحوا هداوه هک

 ردهد و هدو اتش یا. یا هدکتسد

 هو تا يا ان اج نمس كرا



 ی ی ی تی تن

 ۱ ی نو ی

 ۹ هسدا تام ولعم

 یربکدتسپا یهدافا كنه آ اعسهنناباجماثنیراعوضوم « یراراکتعبص

 هبهظفاحت ینسهنافا تیمیمصو تعط كعوضومكرەديا لیدبنوربیغت یک
 , یدرارونلوا ردتقم

 اتش ناعا» « « لابل حایر »«« وزرا كوص » كنیدلا باش بانج

 قوچ رب كنلاع قلافو ترکف قیفوت « یسهسیغ تاموظنم یک
 فلت « هقشطاق . ردشک هدوحو هانا هاملاطمو ف
 مدافا كنهآ رب نیع كعوضوم رب نلک مزال یسلدیا هدافا هلرلکنهآ

 جاسا یت دودح كزیاسدا ٠ یسهلوا تیروح هدنساسحاو عیلس هلا

 . یدبا یر ندیاسا ممه كا ندا

 كنلوصا دازتسم رار هلا مظل لاكش مومعلاب « هربخا یارعش

 رها افتکا هلصسوت - هانروصجنم كنازوا "هفلتخ یازجا
 هدیرانزو دناع هرارحم فلتخم اعابنا هموزل ییدرتسوک كعوضوم

 هدراغوض وم كنه الا فالتو نوزوآ اینک ۱.ردراشمالعاپ کما جم

 هدربدقت یکیدلدیا لامعتسا هنارهام « مظت لوصا وب نلیدبا قسطت
 هلبجنم كنازوا عاونا و ازجا . ردهدکعا نیمأت تقفوم رب كوبوب

 ینءاتش نالا» نوجا یقعالک  ینکج هایبهلیدیا نامت رلکللهزوک یکه
 : زروسدیا یاتقا یا هجورب

 ؛ شوحوا ینامود ر < هژرل ضایب س

 شوق رب نیهلبا بئاغ ینشا
 راق یک

 فو یرارب و مایا نیک

 + یمادیش دورس كبولف یا



 هیدا تامولعم ۹

 میسوت یمظن زرط وب نوجا هلازا ینفسنکی كنها كنازوا
 , یدقح هادم.ییسط هدنددجم رخا رود زی اسدا > یرکف كعا

 یفوح رب لاومظن ل برغ رل ون یمن ادق لاکشا
 ا « ار » دماح قلادع ددحم كوب وپ ندا قسطت هزعاسل

 كج اج نم ینسازجا كرانزو فاتح هدهموظنم نيع هدنراعشا هع ون

 طقف . یدنآ یددنش رخ كلبا هدنصوصخ وب لرهزتسوک یکلکی
 دازتسم هللماعتم لکش ربارب هلغلوا « تسپرس مظن » عون رب «وب

 . یدلکد

 . ردنرکف قیفوت نهرتسوک یددجت كليا کهدنصوصخ دازتسم
 عیسوت كدازتسم « یسهعوظنم «زىق یا » جردنم هدهتسکش تر

 : ردلکد یش رب هقشاب ندنلک رب شم ولوا دیدجمو

 - ایض ناچوا ندکنهد درام ضیف
 ؛ یماستبا نوا قملیچآ كچيچ رلکب
 ابص نالوا ريخ رچسوا نوما بوپه راک

 یمارخرب

 افصلبعامیسا « نیدلابامش بانج بفاعتم یراشنا كن هموظنموپ

 ره كمظن لوصا وب نوا هلازا:یتلتسنکی كکنهآ رلرعاش یک
 ینمئاد ویو ؟ رایدلآ هرابتعا رظن ینغیدلوا رادتلباق هتاددجت وارد
 . رایدتیا عیسوت نر یرلکدتسیا

 .هموظنم راث آ نلکهدوجو هدنسهسدا هرود «اضدلاخ - ترکف »

 هلبتروص یسهعولوا جنم یک یکیدلنهتسیا كنازوا "هفلتخ عاونا « هد

 رود و , ردەدنادىم یفبدلوا دومشم ددح مالع مهم و كوب وب هب



irises thre dirm 

 ۴ ۱ هبدا تامولعم

 مض هحراپ ی قواسم هن رلّوزج 0 لغافم لوعفم « دوخایو « نلوعف

 لوصا ر هدب راهفاق ردمظن لکش نلک هدوحو هلنروص كعا

 : ریل هدیا مظنت هدزرط یکیدتسی| سکه بونا وا

 ردکنس راژلد هش مرک خوش یا

 الصا كنم قو
 ردکنس واو مک ۵ هدبآ مرک ناکرا

 اد دوهو ناپ

 زام ولوو یر رب های كسهلک مک نس

 راو كر هرزوا شاب

 رد د هراتسد هشوک < كىس هحذغ لک

 انعر لک یا لک
 عدن

 نوحا هلازا ینشخح تلق دارطا ١ ینغاقسنکی كنهدافا كنها
 نایاش تیاغ یسهلاق دودحم ردقو كمظن زرظ و نلیرتک هدوجو

 فلاح هنلماعتم لکشو كدازتسم هدمهعدق تاسدا . ردیارغتسا

 0 دلم الوا سرتسد هنس هح دم وش ل« تنطف » زکلا قرهلوا

 مه جرب باتفآ مرک دوج ناهخ

 فرش رےسەم

 ازم هدنش اخس

 اطع و فطا ناک راوهش وک هناکی

 هد دا یرظن

 یوق مرد « تایضفو لو طع

 اہ ف تاذوا



 هدا تامولعم ۷

 - ترکف قفوت »:روسدیا راصحا هبهرتادرب دودحاهد ًایدامنازوا

 هم وظنم ٌة رضاح راثا هلا هموظنم را یینتسهوود # اض دلاخ

 شب ترد كرمرارعاش جنک ینوکوب « هسرولوا كج هایدیا هسیاقم
 هدهتسکش یار . ریلشالک | احضاو یرلکدتا افتک | هلیا ققر نزو

 نلیعافم نلبعافم » ايو « ناومف لیعافم لوعفم » زمکیدتبا فداصت

 نوک وب رلنزو یک « ناعافم نلعافم نلعافم نلعافم » « « ناوعف
 اا سا قوس لا ىلا .ردمدكا ير ادا تل هقماس
 <« نلعف نلعافم نتالعف نلعافم » ۰« نلعف نلعافم نتالعف » نازوا
 « ناوعفلعافم لعافم لوعفم »۶۰ نلعاف لعافم تالعاف لوعفم »

 . ردراع ندبراتزو

۷ 

 نزو نع امدق =. ی ور سم رغ رق لاا « راز

 نکم ینسهلوا شخ تاقا هحور و قسنکی كرارثا نالیزای هرزوا
 هدوج ویمظن صوصخ لکش ناینیددازتسم « نوجا كما عنم هبنم
 رکف تیاعد طرف هبهیبدا تانعنع نهرلیعاش یکسا . ردراشمریتک

 < یدرلهسنیا تریغ فرص هعسوت یمظن لکشوب بوپهمشود هنیرضم
 سفن زا رب « زالوغوب هدنجما رالکش ناعمو دودح نصهیدق تادا
 : یدرل | اهر

 رح  هروک هفیرعت یهدنراباتک هسدا مولع یکسا س دازتسم

 دوخاي « ناوعف لبعافم لیعافم لوعفم » نالوا ندننازوا جزه

 لوعفم» هراعارصم نانلوب هدننزو « لعافملغافم لبعافم لوعفم »



 ۹۹1 هيدا تامولعم

 ۰ لام هلا كنها رب راعشا یهدکنوص

 « ژامسغن هلتحم نااکهدمرمش

 ےس زاورب دا هرلکو ک ۳ مرویتسپاهآ

 ۰ یانخ ر هدهراوآ هنال 3

 كلمات ینیدلوا رهظم هدرلهنس كوصوش هصاطاب كزمعمس قود

 ندیاباحما کنها ررکترب یلهلصاف زا كب < قرالوایسهعسط هحش رب
 «ند «نلوعف »ترد «ند «لئالعاف »ترد « ند «نتالعفتسم» ترد الثم

 < شمالغیاب کا تردن یادم یلامعتسا ارزو كنه كي بک
 ندنسادتا كنسهمدا ءرود « اض دلاخ -- ترکف قفوت » هصاخابو

 . ردشمهلآا تیدودحم تک نوو یسهراد هلمعتسم نازوا یر

 « نلوعف نلعافم لوعفم » ییدتبا لامعتسا هلتژک كدماح قلادبع

 نلک هدوجو ندنررکت كنیلصا ٌوَرج رب « هطسب نازوا یک یزو
 كسار نوکوب .دوبهلدیا لانا چنه ناه قترآ هدرطم نا زوا
 لکشتم ندلصا رج ییا نازوا یرلکدتبا تمجارم رنک الا لغ

 «نیدلا باہش بانج . ردرلنزو یراع ندقلقسنکی « یهلصاف لدتعم

 نتالعف » و « یطب یک یزو « نلبعافم نلبعافم نلیعافم نابعافم »
 ناست موکحم هلس كرانزو عیرس یک نزو « نلعف نتالعف نتالنف

 . زروسروک لونق نایاش هلنمام یهعلاطم وی هدهسرولیوس یغیدلوا

 یرایش ضمب « یک یفیدلوا هدنسهموظنم « روم » كترکف قیفوت
 یزو « لوتف ناومف نلومف نلومف » یخ نوعا ساسحاو ریوصآ

 شرخ هجردو « نکرولوروک تبروبح هتعجا هنازوا شرح ردق ۱

 تاج الالع «هفامعم , ردقوبمو زیره هو رو كرلنزو ییداقونایالوا

۱ 
3 
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 ماسقا نلیدیا لامعتسا هلک « رار هلک دیا تمجارم هنازوا یکوب



 هسدا تام ومل ەم ۹۰

 < یەنولع تابسح « قهسرولوا كجهدیا ققدت یترارتا كنار عش

 یواح یرللا نیرهدو كوو « یراهمموشود انتتسو كنکو

 .زروروک یراقدزاب هلنا نزو یطب « رغ و هلترنک | یبرارمش

 « ینراراکزور راکشزاون كنمهحک زایرب الثم هدنسارا عرانزو
 كنها ی اا هفلاط زسسس درللوک «ینسهنالکوت«لالم كماش نوکس

 لب «كب ترکف قفوت الثم ۰ ردراو رانزو ناتالرطاخ هاسیعسط

 فاص تابح یهدنسارآ یرلکللهزوک نوتوب كتعىبط « هرعش"هدلبرپ

 لزوک هن هلبلاس نزو « نلوعف لیعافم لبعافم لومفم » یتمصع
 را ایا

 هدنجا رلنبلک یلاه ۰۰۰ لم رع ر
 ؛ شوخ ردق یهیرارم رمع كزغجشوقرب

 شو «لیشی « هدرالوک یلاه ... لل رمع رپ
 هدنجمآ دوادحو تیفاصوا هدرالوک

 لفغمو لئاژ ردق یرمع كغجەغلاط رب
 لیحم رم تب

 مرعش "هدوبمم : وا هدرب « زمیکیا زکلای

 ؛ یانج لظ كلوا هدر « زبیکیا زکلاپ
 یهایس ةلاخ كرهلیا شخ هرلک اخ
 .مزاع هرلکوک كطولو رب ضا هدنشود

 ؛ لوهح هسک یه ؛ قازوا ندتقیقح نره

 ۰ هدی شو لر هم وصعم توفص ر

 هدر دس قم كقشع “للرب

 ۰ لوفشم هلبا تالایخدیص نمیکیا ؛ نکلا



 ۸۹ هدا تامولعم

 كنو .یدراشماماک | هلّشال مرا فاش یسا یک اوا

 داراعوضوم دع نامز رمکیدتا قق یا3 را نوا

 خوش كلا دوخاي « ىنغيدلشبلاج هتفلبت هلرلنزو كالاج كا <« فبعض كلا
 شلدیا مظنتو نیزوت هلا نازوا ماسقا یلتمظعو ربغآ كراعوضوم

 . زرور رک یتیدلوا

 شملیشالک | هل امویلا یراهیقیسوم ةصوصخم تمق كرانزو
 بسانم هعوضوم یرلکج هديا ریوصت « نهرلرعاش « نوجما ینیدلوا
 قوح كپ هنقفاوت كنبزوت زرط هلبا عوضوم ینب « هلامعتسا رانزو

 هاتممص یطب كنها كنزو یرلسح نبدب الثم . راروسدیا تقد

 كلام هبهدافا كنها رب یطب « ربغآ « عاشر نیهتسیا كنا ساسحا

 : روسدیا تعجام هرانزو

 اور فل: اس ر
 ٤ زهرا راک لوک ندنفا زکلای یتیم « قلک اراق

RS 
 هالعاهد تره 7 یالب واو لکش رب رلآ

 هد ام یالیواو وب . مو شم یالیواو و
 و هدمهمهو 7ھ اھ داعبا تمص درزا ردا

 هدءهلاا یجور كانا قح هلی دخ راب ود

 ۰ مدااع دابآ بارخ بوک مش وقبإب رت وا

 ىلاع قاف

 نالوا جاتح هنزو رب نایرا عیرس اهد « لاس اهد هکوبلاح

 مدع نامز وا هسریلبزای هلا نزو دولآ سأی « ربغآ وب عوضوم رب
 مظاعا یک ترکف قفوت « یک دماح قلادع . ردقفم تقفوم



 هدا تامولعم ۸۸

 ره < یک یغیدلوا ینزو رب بحتنم قفاوم هقوذ یدنک لرعاشرم
 نرو او دراو ناروا یا تیک دكا ةرود
 راودا « رار هلقلوا هتسباو ههمظع "یعاسو لکشم قوج كب

 « یلوضف » . زامهولوا راکنا هلهجو رب چسه یتصوصخ وب كنهمدا

 ر اا ی اش و ء نالوا ناسا تک ك مدتنامز

 : نیملکیا هللکوتو لالم یادا

 وص هرالد وا مدل قا زوک یا هجاص

 وص ه زاح راو هرالد وا ناشو وط ولکدو نوح

 كب هدنطاطحما ٌهرود ییوردنا فصاو « هدننامز مدن « یزو

 هعلرس كنها رب بذاحو خوش « هدایز لا و ؛ روسلیدیا لامعتسا زا

 . یدروسلسناللوق یزو « نلعف نئالعف نتالعف نتالعف » نالوا كلام

 خوش نزو و به یرللزع « یرلقرش قوج رب كفصاو <« كد

 . ردشلزاب هللا

 هدییدتنالیدم ینسهدافا كنها كنزورب نبع « كنهسدا راودا

 یراهدناللوق هدراعوضوم دولا شا ا ماه رود . رادقاو

 نایب كنها رب لاسو خوش هدنلا كنبراراکتعنص رودر رکید «نزورب
 نتالعاف » نالوا كلام هلالم كنها رب هدنرود یلوضف الثم . رلبالآ
 مشتع هاب زیاد «مدنو» « یی » < یزو « تالعاف نتالعاف نئالعاف

 و الو هدنمنظتت رود

 تاح « یغیدلوا كلام هنایب كنها ررب یریا یریا كنمرانزو

 قفومهبهدافا هلتیمیمص لاک یبراتصوصخ نوتوب كنهجراخو هلخاد



 AY هدا تامولعع

 وب هل یرلراکتعنص كا « یراکوبوب لا یتح كنھرا عاش سا
 قوذ كسکره نوکوب ؛ یدرازمما تسها فطع ههمظن صئاقن یک

 هغا ور وف ندرلروسصف یک وب ضر رعاش نوجا ییدلهحم | یس

 . رلر وديا انتعا هدایز كب
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 هنافلاح قوح كب كنبرانزو ضورع --. رلرو ںیعتسم مولا

 لدهددعتم ماسقا وو « یغیدلرا هماسقا قوح رب قرالاق ضورعم

 رود یه . كدشمهلوس یغیدلوا كلام ها كنها رب یریا كنب یه

 یسقلت زرط یهدنقح كنهآ و كللزوک « قوذ كنامز یه « كنیدا
 لامعتسالاربثک كب هدنرود ركزعامبدا خرات «نوجما ینیدلوا فلتخم

 یغیدلقار كورتمناه ندنفرط یرلیعاشرودزب رکید كنزور نالوا

 دع رادنکها و سلس ندنفرط یرلمدا رود کنوح زروروک

 شارخ هعماس تیاف نوحا رلنایاشای هدرود رب رکید « نزو ر نلیدا

 نایاشكنزو رب نایامنولوا تیما فطع چه هلوا < یک یکجەلیبەلک

 و نابسن هرود رب نوزوا هدیغیدلوا كلام ههقسوم تمق رب تفد

 لامعتساهدنرارود كليا. كرما دا .ریلیب هلشالک | ارکوص ندتک ورتم
 ییدمهدبا فالتسا هلشال هانزو ضویعاهد ناسل - نازوا نانلوا

 یالوق نلک هدوجو ندنررکت كنيلصا ژزج رب نيع -- نوجا
 هدوجوندنسهفلاختم لاکشاكنلصا وزج ییا . یدیا رانزو طسبو

 « ناعفنلعافم نئالعف نلعافم »و «نلعاف لععافمتالعافلوعفم » نلک

 هسلناللوقو.« روسهلبناللوق هلک ردقوا رلنزو قشیزاق زار یک
۰ 

 :یدروس ولو كنه | مورخ و لولعمهلباهممظت صلاق قوج كپ-هلسب



 هدا تامولعم ۸٩

 راشعا دوجوم فرح وا «هسررتسوک ییدنک هدظفلت نح بوبا وا

 دفلم ایل وا دوج وم هدیباتک تریوص فرح, « خلاذک . هرات ولوا

 شتآ و ناتسا و ناما ۰ زامنلا هرابتعا نظن هسزعا دوجو راهظا

 ییا هدظفلت هدهسیا راو فلا ر هدنر رحم لکش كراك یک نیا و

 ییا قرهلوا نکاس یرکید دلرحتم یر نوجا ینیداوا رهاظ فلا

 نالوالصاح ندنعاتشا ودم كنهرسک ءاذک . رونولوا رابتعا فرح

 هصالخ . یلساص نک اس یرکید كرحتم یر ید كنهمض هليا ا

 فورح « بونلآ هرابتعا رظن فورح نلیدیا ظفلت زکلای هدعطقت
 هدهروا"و اعم هدریدقت .ینیدلوا هدنک ونص كعارصم هظوفلم رغ

 یادسا لا الما فوج ربطات ,ندانتح .هدنروص یتدنواو

 . رولوا طقاس ندعبطقت ید رلاه هرک ضعبو رلهزمه یهدظافلا
 حض وت هلبالاثمرب نوجما كمليبهتالک | هلقلیالوق اهد یدعاوقوب

 : ل « تنطف » الثم .مهدیا هّئسم

 بشو:زور هد || مرا لاوز.|| :هدیشروخو ن ||" افق ههم

 قد دوس || خ رج ررم ۱ مد نالد ۱۱ نشودروروک

 . نلعافم . نلعافم » نالوا یبیلصا نزو كجزه رحم یتب

 « كمريالاوز هیهدعارصم یحرب .ردهدننزو « نلعافم .نلمعافم

 .«نلءافم»ینی قفوتهنزو ی« مدیهنالد » یهدعارصم ینکیا هلن

 باجما قموقوایک « مدرتالد» و « كمرلاوز » نوجما قسطت هلساع

 "هتسدای ییئس كنسح غاب » و « رارصقو طاقسا یکوب هفامعم . ردیا
 موزا ی یک :ینیداوا دن تک یلیاس» قهدنعارصم « ردسوش

 . رونولوا دع روصف ږپ اعاد هدندنع مظن باپرا رلدم



iii ii ec a iG E a eaت  

 ۸۰ هدا تامولعم

 بولوا « ناو »مر رد یسهلصا یازجا : براقتم رحم

 : رولوا لصاح نزو یللآ ندنسعرف وزج یل ا

 نلوعف نلوعف ناوعف نلوعف : یلصا نزو

 م وشا نسی ندلکوک «مراقبح

 : هعرفتم هر وهشم نازوا

 لعف نلوعف نلوعف نلاوعف
 نأ عف لوعف نلعف لوعف

 . رد « نلعاف » f ترد یسهلصا یازحا : هارادتم رحم

 ندهروک ذم نازوا هدزعامدا هبهسردبا بشت نزو ترد ندنو

 ۲ ردهدقماع ولوا لامعتسا یر چسه ناه

۵ 

 توبتتم قرا هماسفا ماط رب ینطافلا كمظن رب , عیطقت

 هدنوب طقف . رارید « عیطقت » » کما قیبعت هنسازجا كرم ینیدلوا

 : : ردلهعا تیاعر هنآ طارش

 تشهبوشلوا رابتعا هتباتک تروص كمظن تالک هدعطقت الوا
 دوجوم هدنناتک تاو < فرح ر .اللثم . ردنلاملوا تیاعر هظفلت



A4هدا تامولعم  

 ۰ ردلورتم هلبماع مولا هروک ذم نازوا 3 هدهسرولوا لصاح نرو

 مودعم ران كجهلببهلوا لاثم هرح وب هدهدنسهزا مەيدا هعدق راتا

 1 ود

 ی

 . ردکورتم هلساع هروک ذم نازوا هد هسرولوا لصاح نزو چ وا هليا
 رد قو رانا شلزاب هلیرانزو رو هلبهدنسهرآ نهعدق رانا

 ندّلصا « نلعفتسم نتالعاف » یسهلصا یازجا : فضح رح

 وزح 0 هلا تافاحزو للع بولوا «نالعف نلعافمنتالعف»هزک رب

 : رولوا لصاح نزو یل آ ندرلنوو ردیا روهظ یسعرف
 : هعرفتم هروشم ناروا

 نلعف نلعافم نتالعاف
 نالعف نلعافم نتالعاف

 نلعف نلعافم نتالعاف

 قوحكي مولا نزو چ واوب نایالوا قرف چیه ناه ندنرکیدکی
 . زدن دلدا لا تا

 « نلبعاضم نلعافم نتالعاف » یسهلصا یازجا : لک اشم رحم

 نزو چوا ندوب . رد « لبعاضم لیعافم تالغاف » کو ندنلصا

 ا ا لامصتسا داسو الوا ناسا



 ۸۳ هسدا تامولعم

 نالعف نلعافم نتالعف نلعافم : ىلصا نزو

 یبدب مظن وب بورتسوک مرید همور تاهد : لاثم
 یامم ناس رد دح كمك هرز وا هوش وب

 : هعرفتم هروهشم نازوا

 نالءف نلعافم نالعف نلعاعم

 نلعف نلعافم نئالعف نلعافم

 نتالعف نلعافم

 هستش

 ٌوزج زوقط اج 5و « نالعاف نلعتفم نلعتفم « کک ندنلصا

 : ردا ر وهظ نزو فلآ هدندنوا بولوا یسعرف

 نالعاف نلعتفم نلعتفم : یبصا نزو

 لام هم یا 2 دل | EFE لاثم

 لالم هلمتس همرو کی یراب

 : هعرفتم هروهشم نازوا

 نعان نابم نامتنم

 ندنلصا «نتالعاو نلععافم ناعافم» یسهبلصا یازجا :بیرفرح

 شپ ندنوب هلا تافاحزو لع « تالعاف لعافم لععافم » هرک رب



AYهیب دا تامولعم  

 : هعرفتم هروهشم نازوا

 نلعاف ناعتفم ناعاف نلمتفم
 ناعاف ناعتنمتالعاف نلعتنم

 ع رفتم ند « نتالعاف نلعافم» یسهلصا یازحا : عراضم رحم

 نوا اج و « تالعاق لبعافم « ےک کیا هدعارصمر قرالوا

 : ررتک هلوصح نزو ییا نوا بولوا لصاح ندعرف وزج ییا

 : هعرفتم هروهشم نازوا

 نتالعاف لوعفم نتالعاف لوعفم

 ندنلصا « نلعتفم تالوعفم » یسهلصا یازجا : : ضاقم رح

 شب بولوا یسبعرف ژزج شب هکرد « نلعتفم تالعاف » ءرک ییا
 لامعتسا یر چھ ندرلنزوو ناه هدزعاسدا هدهسر دا لصاح نزو

 ردشماع ولوا

 يسعرف وزح ر نوا امج کرد « نتالعف نلعافم « هرز قیا ذوخأم

 : ردیا روهط نزو یدب بکر لا یدل بولوا



 3 هسدا تامولعم

 عرف نزو کیا یعرکی هدندنناسکرت كراو هکردبا لصاح یعرف

 . رولوا لصاح

 شالعاف نئالعاف نئالعاف نتالعاف : ىلصا نزو

 یراشخا مدوس هعاص یراذع ناکنر لک لوا : لام

 اراضق مدریو یلکوک یرارطضا مالا رخآ

 نلعاف نالعاف نالعاف نتالعاف : هعرفتم هرومشم ناز وا

 نلعف نئالعف نتالعف نتالعاف

 نا عف نتالعف نتالعف

 نلعف نتالعف نتالعف

 نلعف نتالعف نتالعف نتالعف

 زوقط ندنالوعفمو یدبندنلعفتسم بولوا «تالعافنلعتفم» هرک ترد

 . ردیا لصاح یعرف وزج

 تالعاف لعتفم ثالعاف لعتفم : ىلصا نزو

 قارفآ ویب ناوح یا هز هقای :  ز لام

 غارجرب هکتاصوبودیا فعل یزب هلی



 هدا تامولعم ۱ ۱ ۸۰

 نلععافم لوعفه نلعاقم لوعقم

 لععافم لعافم لىعاقم لوعفم

 ناومف لیعافم لیتافم لوعفم
 لوبف نایعاقم لوعفم

 بولوا ناعفتسم 5 .ترد یسهلصا یازجا : زحررح

 < نئالعفتسم « نالعافم « نالعفتسم «نلوعفم « نلعتفم « نلعافم »

 چوا نوا هد ندنکرت کردیا لصاح عرف یدب هدننروص « نتالعافم

 : رولوا لصاح یعرف نزو

 نلعفتسم نلعفتسم نلعفتسم نلعفتسم : یلبصا نزو

 تشرد ربع اوف یدلوا تشممدرا هس یدربا : لاثم

 مدا غاب رب هشوک ره تشپ. ددنا تشپب اع

 نلعفتسم ناعفتسم و هغ رفثم هروهشم ناروا

 نالعفتسم نالعفتسم

 ۱ نر د  ترد عارم و یا یازجا : لمر رحم

 « نتالءف « تالعاف » هاسس للع و فاحز نالوا ضراع بولوا

 « لعف « نالعف < نالعف « نلعف « ناعف « ناعاف « نالعاف « تالعف

 وزح شب نوا هدننروص « ناف « نابلعاف < نلوعفم « عاف « عف



 ۷۹ هيدا تامواعم

 هد راف تسد هلراکتعنصر سهام « درعاشرب یققح «تلاو نالوا

 , یلیبهدیا تباقر هلتقفوم لاک هبهقسوم تالا فطلالا

4 
۰ 

 هرتادتردكنکروت صوص ,یس زن عاونا يرو اوو

 كنیرب یه ندرلرحو .دادشمهلبوس ینغیدلوا مسقنم هرم ترد نواو

 :ردرلن وش 1 رصتح یرللممتسملا ندنسهبعر و نازواهلبایسلصا نزو

 بولوا نلعافم ترد هدعارصم رب یسهلصا یازجا : جزهرح

 < لیعافم « نلعافم » كرهدیا عونت هلبا للع و فاخز نالوا ضراع

 « عف < عاف < لعف « لوعف < نلعاف « لوعفم « نلوعف « نا وعفم

 نواهدزعاسل هدندنناکرت كرانوب هکردیا لصاح عرف نوا هدننروص

 : رولوا لصاح یعرف نزو ینلآ

 نایعافم نلیعافم نایعافم نایعافم : یلصانزو

 شوبنادجوو بلق «شونامسآ «شوب نیمز ..قاشوبنوتوب, : لاثم
 هدمراسخ شپ قو هطش رب 3 مرتسیآ قعو وا

 لىعافم نلدعافم نلععافم : هعرفتم هروهشم نازوا

 نلوعف نابعافم نلیعافم
 لیعافم لیعافم لیعاقم لیعاقپ
 ناویف ليعافم لیعافم لعافب
 ا یا نحل

 امن لافم لای



 هدا تامولعم ۷۸

 ملکتم درفم هدلاح یتیدلوا لاخدا لباق هنیرانزو ضورع یراهنیص

 . روامالسالل وق الصا « مکجهدک د نالوا یسەغىص

 ي رالف دی عاتسا كفا فاازو ضو

 تاک ضب . ردزو ترورض هدوا رکردراو اهد یرودعر د

 ا الصا هدمراس نازوا هدلاح یراقدلوا لاخدا لباق هنعم نزو رب

 هدلاحی رلکدلسانولو هدننزج ر كنزو دوخاب ء رازامانولوا لامعتسا

 :یسهلک « تیناسنا » الثم ,راردمورح ندتلباققمولوب هدننزچرب رکید

 دوح وم ر هدنق وف كتساسنا 4-مژال 1

 دوا رول وارلاکتموا ه زکیدنه E رود

 راو منادحو هقوشعم ىکا

 تیااسزایرب E یر

 كسهدنب هاا هد نس یک ذی

 یفیدلوا لاخدالباق هرانزو نداسقوبووب هلمج وییدلروک هدنراتبب
 لیعافم تالعاف لوعفم » نالوا لامعتسالا رك كب موبلا < دلا
 لامعتسا الضا هدنرانزو « نلعف نلعافم نالعف نلعانم » « « نلعاف

 . نمای دیا
 كاو رادکنها كلا یئزو ضورع « رار هاصتاق نوتوب هفامعم

 لامعتسالالکشم هدايزكب نوجاراتلها یداع .ردمظن تلآر لمکم



 ۷۷ هیبدا تامولعم

 مدبهد رلغغاب راناج رولو و تایح مع
 مدحبص مسن ایوک ردہللاحور سافنا
 رپ لاب نبرز سواط رک ولج هدکلفنح
 م۱ ناتساک ماع رفو ببزرپ ناہج غاب

 ش

 < رثا رب ندیا ماود هلشرخ كنهآ وب ايدام تيب ناسکس شمت
 «ندقمردناصوا یرلعماس نوسلوا هسرولوا لزوک ردقه یعوضوم

 هدلوبوبءقج | . زالاق یلاخ ندر مون تواخررب هرازوک یتح

 تمجارم هبهشرخ ناذوا یکوب یببط تقو ینجهلیزای عوضوم رب
 لر وماي «هدنسهموظنم مان «رومتای» كب ترکف قفوتالثم ؟ردیرورض
 نلوعف نلوعف » نوجا لش ینکنها نالوا شخم تواخر هباصعا

 . یدشلوا روح هتعجام هننزو « لوعف نلوعف

 ًارخؤم بولوا داع هنناسل برع هلیرابتعا ساسا یزو ضورع
 هزعابدا ارکوص ندکدلدیا لیدعت و حالصا هروک هنناسل یسراف

 ینوکوب .زامانولوا دع یمظن زرط لم كزعاسل « ندنکیدتیا لاقتنا

 ضورع «یدیهسەم ولوب جوزع هلا تالکق وجرب یسدافو یبرع زعاسل
 زعاسل « هلیرابتعا یرضاح لاح طقف .یدردبا تفلا جوک كپ هلینزو

 . نههبدیا دع دعب ردقوا ندننزو ضورع

 كنبرانزو ضورع « فلاخت یکهدنسارآ مظن زرط وب هلی ناسل
 رع الثم .دوسیدبا دلو راترضم مقاطرب نهرردشلجوک ینلامعتسا
 اساسا هدلاح ییدادیا لاخدا هرانزو وب هلتاوپس لاک رهلک یسرافو
 هنمظعامش ندنازوا هفورصمغبص مقاطربو تالک ضب نالواهکروت
 ردکخ هدک» ««كسکچ هد » الثم .دوسهولوالاخدا هتسيرب چسهایو



 هدا تامولعم ۷٦

 ۱ ردنا شرک یاصعا « یرکف هسرولوا عیرس كب « ییهلصاف زآ

 قلقشویوار, هغامد هسرولوا یطب كب « ییهلصاف قوچ كپ سکملاب
 صوصخابورولوا عقا وهیاهلدتم هلصافرب كنها ررکت؛روتویوا «ریریو"

 تعماسو ءراق «هسریلیدبا ارجالتراهمرب قجهمع ولواسحینیدلوا ررکت

 زدنوب .رریو تلوهسوتوق هنسهغامد هبمومع "یعاسمو هبتاخ تلاعف

 احا هدحورهاکر ظن كرئارب شم دیا مظنت هبسانم نزوربهکردیالوط

 > هاب هديا داشک ك ژن رب ندیا ریوصت ییهرظنم نیع «تیورُذحوکج
 ضوب هل الاثم ر یهعلاطمون [*]«.رولوا یضم اهدندلاخو سحر اد

 هفتسم» دوخای « لوعف ناومفناومف نلومف » التم « كەسرتسیا كما
 ترب زکلای ندهلصا یازجا یک « نلعفتسم نلعفتسم نلعفتسم
 ما اما یک ن دن راتزو یک و درک

 زرورو اضاف ید نر

 یک دونخس رب یدیآ مقیفر

 یشک یه اب ی٤ و سلوا مرح اکب

 نایب بذع شاپ عاب ب
 داد رفا صنف نا
 شاش فئاظور قواطتو بدا

 سا:ش فٹاطاو قولخو بیل

 رد و روزنه ىه هدلاع و

 ردوا ۰ هسا راو €. مربظز

 النم ترع

 دلا بارش بانج [* |



 ۷۵ هسدا تامولعم 1

 <« شمنازاق نام كنهآ رب لاشا یب نهموظنم تایبدا«هدنسەيا
 عوننر كاج هاسهدیا هدافاهلتممصو تبعسط كنهآ یدنک یش ی

 دع ندسهمظن تا رام رادتمق كلا كنم ەقىتع تادا . ردشعا 3

 « هغلشو نونو i هکردراو رارثا س زمکیدت

 قفومهاخ همادا هدنسهاسیرثأت رجس كنزو قحا امر کل 
 ازا نااش اندع هدردق رنکیدتا لیوح هزت ؛ هدر 8

 - هب ذاح كنها كنزو ضورع « هعدق راعشا قوح رب زمکج ەد

 . ردا لاغشا الاح یهظفاح هدنسهاس یراد

 كلام هتعسورب كوو هاسس هدافا كنها فلاح «كسرانزو ضو رع

 لوصا ۶ یسلیبهدیا هدافا هلسبعسط كنهآ یدنک ی اد ی
 رب نالوا رهظم هیسط اهلا . ردتشفوم ببس كوو د 8
 یغولو - نهطقن ققد وب یتقفوم رحس هجىلشاب كراکتعنص مطان
 یعوضومر كالاحو خوش .ردهدنس4ل | هراتعارظن -نوسلوا یرایآ

 لصان راناشبقلاق هفمزای هللا نزو رب كلام هبهدافا كنها لظم « ربغا"
 هساسحا هلراتزو خوشونش یسحرب یعامو لولم « هسرازامهلوا قفوم

 «نوحا كلوب . رلنمهدیا هدلا هحش رب چیه« هلنروصنبع«هد اناشیلاح

 مطاعا < یراتلباق تهج«ییسصوصخ كنهآ كنمرانزو هدیما لوا

 . ردیلهع رکوا یی رلکدلدیا لامعتسا هدراعوض ۰ یک ه ندنفرط ادا
 كرو نوکس كعارصم کیا شل هلدبا بدر اقفوت هنزو نبع » 1

 ؟ كدشمهلوس یغیدلوا دوجوم لسلستو ماظتنا رب ساوا یظافلا

 ماظتنا نوجحما كملسهورو نازوا هسلف رب یرضوط قوح ۱
 لسلسم ماظتنا : زبىلملا عت ییذوفن یهدنرزوا حور كااسلس

 كپ رک ا درکت هکذریلیپ زمہ هبرجتلاب . ردکید مظتنم ررکت دب



Véهدا تامولعه  

 هدنخامص كنراق ىلا .ہتسا هلتروص نسح كلسم ماظتنا هدنرانزو

 . ردهدکمهبا دلوت یتسوم كنهآ رب « هقسوم همغن رب انداع

 « هد یر ندنناخجر باسا هننزو اه كنیرانزو ضوع

 لامعتسا یسکناهیه ندنماسقا زو ام . ردنسهطاحاو تمسو

 هد رطم دادعت رب ران یحهدا دلو هدنههعماس « نیسلدیا هسرىليدیا

 كننزو ضورع « هکوبلاح . زامهلوا یش رب هلضف ندنتساکی كنها
 تافاحز و للع « یددع كيهملصا یازجا ندا کشت یتساسبا

 «یندحت هعرف یازجلا قوحرب راس ندراوزج لصا و هدنسهاس

 هصوصخ كنها رب یریآ كنبرب ره ندهفلتخ یازجا وب ارکوص و"
 صاخ هنسیدنک كنزوره ٤ دل رخ ننه ٤ هسرینلآ هراتعا رظن یتکلام

 < یراضع . راقح هحوضو نادم یتیدلوا بحاص هناس "قسوم ۳

 ورم دارم الو دوجوم تنها فلا ددمدننزو اه
 هکوللاح ؛ راروتسیا كمها لوق ینتش اف کوا هدصوصخ و كننزو
 هلراستعا حام ساسا كنلم نزو « تاحاضیا زمکیدرو هدیراقو

 كن هنطروف رب . ردفاک هنابا ینفجهبهمهلوا عساو ردق یزو ضورع

 شق رب « یرلهغلاط نفاح كزکد رب شورخرب « یشارطد ٌهقارط

 «صارتحا «نالع ۱ ا < یار تام رب ودراپ كنسهحک

 « یسهحفصیه كیهجراخ و هلخاد تاح هصالخ « قوذ « تداعس

 ندضوع هفلتخنازوا ؛ردلکد جراخ ندتنابب ةرتادكنبرانزوضوع

 ماهلاهحور هاسهدافا كنها یدوعسم "یخوش كراہب ساغناالثم یسیرب

 مدعو تام ةتسب رب هللالم نمل هدنزو رب رکید « یک ییدایبهدیا
 . ردردتقم کمر و یریثأت

 یره حجر یزو ضورع یر ندیکسسا كلم رایعاش



 Yr هیب دا تامواعم

۳ 

 موظنم كمالک رب هدم نزو -. یمد تها تاو فو

 د هلیوس یتفیدل | هرابتعا رظن یساجم ددعكراعارصم نوچما یلدیادع
 تیمو زج « تیروصقمو تبدودم» یرانزو ضورع هکو لاح .لدشم

 هماظتنا لاصحتسا هدنسارا میراصم ةن هلبرابتعا تکرحتمو

 هکرحو نوکس هدننزو ضورع « . رد یہا دحاو ررب نایاراب

 .دونلوادع نک اس فرجررب هدرادم فرحو «رثارا نزاوت هلبراتعا

 هنیرکینکییرلاجش..ددع كن ارصم کیا هدنزو ناع نالبزاب هلبالم نزو
 ندضویع نازوا « یک ینیدلوا هاشم یراعطق زرطو یواسم
 یظافلا ةکرحو نوکس كعارصم کیا شلدیا بیئرت هروک هنیرب
 . ردراو لتلست ماظتنا زن هدهدننوزآ

 و نالوا دوهشم هدننهام ساسا كننزو ضورع هاسزو اه

 شنای هليا یلم نزو . روبیدیا دیلوت رلهححش مهم هداعلا قوف « قرف

 دارطاو ماظتنا كناحم ددع زکلای نههعماس « نکروقوا یرثا رب
 شا افا یسهفظو دادعت رب یعسط اتداع كرهدیا طض یتسقسنکی

 هکوبلاح . روینولوب شنا هدلا قوذ رب یرکفو یضایر هجهیوو
 اهد ندیرکفو یضاید قوذ کیدتبا شخ كدادعت « هدنرانزو ضورع
 . رددوجوم یسح قوذ ر نالوا ى دلو كکنهآ < هدایز

 هلتیموم هلنمرلرعابش كره هنماقم هلم نازوا كني رانز و ضورع
 كکنها ییدتا ناما < بس رب كوو كا هتسالوا یافتا رظ+

 دارطا كدادعت هدننزو امم . ردسمهمهلیدبا هدلا هلبا هرتاس نازوا

 ضوررع « هدلاح یکیدتیا شیرخت هدلحانف یاصعاورکف یسقسنکیو



 هدا تامولعم ۷۲

 نالوا لیاعم هتنزو ام هلبراتعا ساسا « یبس كوبوب كا كوب
 , رب وا شاتتسا هلساق اهد رنو ضو < كنابل

 یرود ناخروا ناطلس « صلاق و نالوا دومشم هدهماننابر
 عم ۰ دایراح هژوک هدددنس « همانیرغ » كناشاپ قشاع ندنسارمش

 هاینازوا ضورع « شا تک ازت سک هجا ناسلهدرتا هلوصو هام

 « تالعاف نتالعاف نتالعاف » كرك . ردشلوا قفوم هسانتسا یا اهد
 ناوعف» كنیازاتفدومسم لرک « هدرا و نالوا شلزا هانژو

 یسورضوط اهد ۰ هدنسهحرت ناتسوب یهدننزو « لوعف ناوعف ناوعف
 صاق و نانراح هزوک هدنرل عاش یناعع نوئوب ردق ههحناک هاشایدحا

 « هدایز ندنکلزستراسهم كلزمرلرعاش « یبس هجیماشاب كا کن هتمظن

 . ردنسهمهدیا تفلا یادم تا ضوع اهد كناسل

 همان ردنکسا « « نیدلاناهر یضاق » ناک هرکوص نداشاب قشاع

 ضو رع ءا رعش یک «یجش»ییعاش «نیرشوو رسخ»««یدمحا» یحاص

 یمظن راد هلئتروص وب قرایالشاب هلامعتسا ینسهفلتخم عاونا كننازوا

 رب كجهدبا فالس - هبت رم نکم - هایرانزو ضورع هناسلو هعیسوت
 ور تمکیلاح هنساطعا تنهام

 فلاح ویتعسو م نیک ابنا لوشن هزعاسدا 6 و ضوع

 هناکی انداع كنهکروت « كرهدبا هلغ هىا نزو هدنسهاس ینهآ

 یسعط نوو كناسل هتبرارعاش لنانعو شک هنماقم یمظن لوصا

 تادلخ كنتاببدا یلنامعنوک وب .ردشم ریدتونوا ناهناه یت زواجه نالوا
 نالو ینیدنلوب شازاب ًاقسطت هنیرانزو ضورع انتسا الب یسهمظن
 ینیدلواش؛ا تفلا بسک هداعلاقوف هلا ماظن لوصا روک ذم شهرضاح
 يرهلوا یمظن لوصا هناکب انداعو مهم لا دل سد رضاح تاسدا «نوحا

 , ردیک یرورض نمهجنا لوبق یرلنزو ضورع



 ۷۱ هيدا تامولعم

 هلا والا یسراف هل كنهمسر تاررح نالوا شل زای هدنلکشت ناوا

 . ردیا تابثا لزوک كپ یتقیقحوب « یسهلوب رحم
 یسط كب « هد یسهعسط و هلم نازوا كناسلو یناسل ااغ

 ندریآتوب ندا تیدوجوم “ارا هدزمهندم رصانع نوتوپ « قرالوا
 فونص ایرثک | «رلندیا لاغتشا هلتعنصو رعش « هليا مظن .یدامالاق جراخ

 لغوتم هدهصوصخ تروص هاینايبدا مجعو بوسنم هیهلاعو هرکفتم
 ینکنهآ قسنکیو درطم كننزو ام نالوا زملم نزو «ندنراقدلوا

 تمجایمهننازوا ضوعهلسبهدرارتا یرلق دزابقر هل وا هکر وت «رارویمنکپ
 ترضح هدنتموکح رخاوا كراقوحلس « الثم .یدراروتسیا كما

 ایا ومرا یددناب «هماساپر» ك«دلوناطلس» یعودع كن اب الوم

 دوېم یارثأت كنمظن لوصا مجع < هدنمسق رز نال وا شلزای هک روت 1

 مورم زونه هلیرانزو ضویع و یروصق « طقس ناسل . ردهدقلوا
 . ردشلزاب هلنئزو « نلعاف نتالعاف نتالعاف » رثا ریارب هلقع ولو تفلا

 كلي یطق ایل وا رد الو ۰

 كلقى "هنیگووم لوا مک

 یرازوس كناردتجر ندیرکا

 یرزوک هایحآ هسروتوا رار وک
 مهری و مک م داوط مامیدیا قو

 مرتسوک یللب هلبا لامنفلتسود
 ردوبیدرب واکب یرک ات کلام
 ردولصوا لوا هیتسیایامو میک

 هکروت كن « همانبابد » هکرلسالشالک | ًاحضاو قدلاثم قافواوب

 هلا همظن صناش « رارب هلقلوا شمل زاب ًاقسطت هننزو ضورع یف

 :ردکنهآ مورعو لامالام



 «تالعافنامتفمناعتفم»_هرکرب »  عیرس رحم
 «تالعافلعافملعافم» » « بیرق رحب

 «نلعافمنتالعف نالاعف» « « ددح رحم | هعولتم هراد

 «نتالعف نلعافمنالعف» » 2 فضح رحم

 «لىعاقم لبعافم تالعاف» و « لک اشم رحم ا

Oناوعف»هرک ترد » < تزاقتم رحم ۱ » 

 «نلعاف» « « لوادتم رج ]

 لاکشا دارلرح هلع نازواو زمکیدتبا لقت راصخالالع ,

 زا كب یرلضعب كنهلصا نازواوب .رد « هماصانازوا» ییعی یسهلصا

 .رلبناللوق رلنزو عرفتمناقج ندرلنوا هلتیرنک | بولیدبا لامعتسا
 هاب رالام یترلنالوا لامعتسالاربثک لا كنازوا وب هدنصوصخم تح

 ۰ زکجهدیا هنارا

۲ 

 ا ءار یایسا رانا -. لومد تدوض هوا

 تموقح « هتموکخ هاروتر ندو مظتنم «كوبوب « نامز یرلکدلک

 ردق هنیراحور ممص راقوجلس هکوبلاح . رایدتیا فداصت هبهقوحاس
 محع < یمسر ناسل ییسرافو < شلاق هدنتلا یسونعم رات نارا

 نادا رو كج ايتكح نف قررا هلم تانا یاسوا
 رب قافوا . یدسهبعاتجا تشه كروت رب شمرتسوک كلتسرپ
 تسدم ندنرایدنک ءیسط <یرلکروت ینامع نالوا تراىع ندریشع

 هدتلآ یسیوشم ذوفن كتسح قرع مهوب نالوا یقرتم كي هلبراتعا

 راقوجلس «ذوفت یهدنرزوا رالناغع ء هدلاح تققح طقف  رلیدلاق

 كلبا كنهبناغع تموکح , یدیتارئأت ناریا ندیا لاقتنا هلیسهطساو



 1۹ هدا تامولعم

 كتا «بولنید « فاحز » هتالوحتیکوب نالوا عوقولایماد هدنازوا
 كنفرح « ی» ندنوزج « نلعافم » الثم هنسامارغوا هناربغت ضعب

 . روللوا همسل « تلع » هدهنسالاق « نلعافم » هافدح

 یررکت كنیلصا وزج نوا زمکیدتبا رک ذ هدیراقوب : هصالخ

 نزورب «بولوا یلصا رانزو نالوا لصاح هلک رت هل رکید كنبرب ايو

 روهط هعرفتم نازوا ماط ر هلسس تافاخز و للع هدلصا

 هبهعرفتم نازوا ندیا دلو ندنوا هللا ېلصا نزو رب « ندنکجهدیا
 , دد سا ا

 هد ران وا ندنرلقدلوا براقتم هنیرکیدکی یهاط رب ندرارح

 اما . ردشملوا عج هدرلهراد هروک هنیراتبرقو تبسانم تهج

 موبلا «یضورعبرع نانولوا نیودنو عح ندنفرط یرلبقعمو لبلخ
 شب ندزلرحم و هدهسیا تراسع ندرح زوقط نوا هلا مر ی

 .ردشلدیا كرت نوجما ینیدمهولوا قسطت هبهکروت هلا یسراف یددع

 نواو هرئاد ترد ضورع کروت لرکو یسراف كزک نوکو ب هنلع ءا
 : ردسقنم هر ترد

 یازجا

 « نلمعافم »هرکترد یعهملصا -- جزهرح

 « نلعفتسم » « « س زجررح | هفلتۇم راد

 « نالعاف » » و بس لمررحم

 « تالعاف نلعتفم» هرک کت » . خرسنمرم
 «تالعاف لعافم» » عراضم رحم

 هفلتحم یا
 «نلعتفم تالعاف» « « بضتقم رج ۱ ۳

 «نالعف نلعافم» « « نح رګ



 هدا تامولعم 2۸

 ندتالعافرب هلبانئالعاف چوا ندهباصا یازجا رازوسوب هکرولوروک

 هرات تاکرح یی هدنزو یسازجا كرطس یه ین ؟ ردک سم

 هننزو « تالعاف نتالعاف نتالعاف نتالعاف » نالوا نیلبعاه و لعاقا

 . رونولوا دع موظنم هدیسکیا ره كرامالکوب هنلعءانب . ردقفاوم

 نوا قمالک  یننلشلک اي كئامدق فیرعت یهدنقح موظنم مالک

 کیا یمالکوب كنلوضف « کړ دا تیافک كيوشود یوش زکلاب

 «مم ری كلف « اوری تسود » زکلای هدیوبالوا ترابع ندعارصم

 روئنم هلمجورب چه «هلهسلوا تابع ندنمالک « نوک نارود

 . یدروناوا دع موظنم بوشدبا یقلت

 هلکرت هلیراراس او یدرکت كنبرب ندهلصا یازجا دډع نوا
 «تلع»و « فاخز » نالواضراع هرلرشو « بودا لکشت را « رحم »

 نوزوا یتاعو فاخز .رلیربا ههفلت نازوا مقاطرب رحم هلسس
 ه هقفد تالص ماط ر موز ی نوچا كيلا دا ه یدازوا

 ازم هتشقدالوا ا یضوصخ و یالوط ندنکیدتا باجا كمشیرک

 ۶ دیکتنءدیآ افتک | دف تن

 ها دن كماقا ناتو ضورع تارا هدنرادزو شوف

 رظن ربخأتو مدقت وب و ؛ رولوب عوقواٌمناد ىرلريخأتو مدقت

 ماط رب هدنسازآ -هروک ذم نازوآ « هدلاح .یغیدلا هراسعا

 بالقا هنب رکید یزو كثب رب كرهدیا روهط تمماشم و تنراقم

 یمسق « نل» هدنژزج « ناوعف » الثم . رولوروک هلتیرثک ا ییدتیا
 ت « نلعاف » «وب هکرولوا « وعفنل » هسا مدقت هنمسق « وعف »

 هسردیا مدقت هب «اف» « نلع» هدنؤزج « نلعاف » كلذک . ررو

 « هلا شا ناما کا « نلوعف » هدوب هکر ولوا « افنلع »



 ۷ هدا تامولعم

 هنیرایقلتزرطرب شک ایك رابع «هدنمراباتک تاسذا سا .ردسهلوا

 رادقم ییا » كرهلدیا رک ذ هدلوب وب ینیرعت كموظلم مالک اعا
 «یسهلوا قفتمهدنانکسو تاکرح ینعی هدنزو یرلهلباقتم یازچا كح

 یرلرخآ كرلرادقم روک ذم » هحمرآ کوو « شع ولواناس هدنزرط

 « هفاق » هکوبلاح .ردشع ولواهوالع هدیطرش « قلوا سناحتم هدفرح

 رب ناعتلایعال . رددناز هلبمات طرش و ندیا مازاتسا یدوجو كن

 كن هفاقو «ینکیدتبا تیافک كنزو نوا كمليبهسد موظنم همالک
 ,كدشماناسهم وا یغج هامالوا رادلخدم هامجور چھ هدص وصخ وب

 : هس رتسیا كامن حبضوتهلبالاثمرب قرهتوط هدنکوا زمتقد رظن یا وب

 نوکس ف نارود «مجر ی گلف « اور ی تسود

 نو زملاط «یون نمشد « قو درد هش «قوح درد

 : زرالک [ هلا طقوس رایو تقدرب زج یفیدلواموظنم فانی زوم

 نالعاف = رپ یب تسود
 نتالعاف = ۵ كلف او

 نالعاف = نارود « مړ

 ټالعاف == نوچس ف

 نالعاف == مهقوح درد

 نئالعاف == شد قو درد

 نتالعاف = اط یوق نم

 ټالعاف = نور ل



 هدا تامواعم 11۹

 هدیرلنزو ماطر نایالواندننازوا برعو «شمشبلاح هبهدافاو طض

 كتاک , ا عیسوت یمظن راد برع كرەدیا هوالع اکوا
 بونل | یسهفلتخم ماسقا كنسهدام « لعف » ًاقسطت هننانکس و تاکرح

 ندیلصا وزج نوا كنازوا مومعلاب « تقو ییدنولوا بیرت رانزو

 ءنلمعافم < نلعاف « ناوعف » هدرلنوا هکراقح هنادم ییدتبا مشت

 > نتالعاف « تالوعفم « نالعافم « نلعافتم « نلعفتسم « نتالعاف

 محورا »قهسرولو| كج هديا قسط لاثم ر رب ههکروت .رد « نأ عفتسم

 میراب » « « نلبعاقم = مناناحا» ‹ « نلعاف = لکو س »« «ناوعف

 تقاطم هدنزرط . ۰ . ا « ناعفتسم = مربلديا » ۰ « نتالعاف
 كضورع ندلوحب و ررکت كنەباصا یازجاوب , زروروک ینکیدتیا

 ۱ , ربلک هلوصح یرلرح و یرلنزو

 هرورضلابو كمالسا نید رالناربا ارکوص ندنراشنا كتمالسا

 ندەج رع هسراناسل « قرالاق هدنذ ود تک كانتا داو نا بر

 ضورع نالوا كعد یمظنلوصا برع ءیک یراقدلآ تالک قوجرب

 یرح زوقطنوا بیع « قم ۰ ردراشمما لوق هدیتزو

 فلاح هنتعسط كنراناسل ید رام « هدلاح ییدلوا دوح وم

 افتک | هلرح ترد نرا كنهروک ذم نارا كرددا كر یرانالوا

 رای دلبا

 كمنا قفوت هب هصوصخمنازوا یعالک » : ضورع « هرو ا

 ندیا تلالد هملعت ی رالوصا كمهلبا داربا موظنم مالک هلېجو ویو
 بولواموظنم كمالکرب بولوا تلآ هزم ندندساف ىح كنازواو
 كمالکرب » : هدو « هحنلک هموظنم مالک « ,ردملعنر دلس یغیداملوا

 يتفاوم هلبعافت و لبعافا هدنانکس و تاکرح ینب هدنزو كبسازجا
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 ثحا ا

 س. یلوخد تروص هزعاسدا س ی ودن تروص « یزو ضو رع

 مولا rae میطق .ary | ىس “فلت عاوا تكنتزو ضورع Da ەتو تهام

 .هيفاق سو یسهدب دحو هع دق لاکشا « دازمسم مس رلن زو لععتسم

۱ 

 نیملمنازواناتیدیزوایف س. یوا تم ل
 ارخؤم هدلاح ننیدنولوا لامعتسا رانزو وب هلوا « نکردبا ثح
 قبطت و لوبق ًاحبجرت كنمظن لوصا مج هلینارئأت كنتایبدا ناریا

 یغیداوا كلام هبهقسوم تمق رب كوبوب . كدشمەليوس ینکیدادیا
 هبیظن لوسا و نبدا لامستنا نقط خر را ا ا

 . رارزید « یزو ضورع »

 .ردمظنلوصا كن هجم رع «مظنلوصاوب ناینید « یزوضورع »
 «نوجما ینبدلوا هدوک هنناسل ٌهجسو هوش یدنکیمظنزرط كتلمره
 كلام هتیزوت زرط و اراتعا ندنلکسشت راودا كلبا اهد كنەجم رع
 هلقلوا دوجوم مظن لوصا وب هدهعدق راثآ هفامعم .ردققحم ینیدلوا

 لروصوو یودنو طض كن سوراخ دعا ۱

 هنس ۰۱۷۰» « یسگ هدوجو كصوصخم نف نلیریو یان « ضورع »
 . ردهدنسهباس ك « دمحا ن لىلخ ماما » ندا تافو هدنسهب رم

 تادلخنالوا شلک هدوج و ردقهنامزوا هدنناسل برع «لیلخ ماما
 ةسیاقم هده رع --ینسقسومكنهآ كراهموظنمدلرهدیاقبقدت یهیمظن

 هماسفاكتسءدام « لمف» -- نایدیارابتعا یناق دعاو نوا



 2 2 ببم وه

 ۳ ی را هاب راهش ناتللوف قدو نوف
 قوح كي موبلا یزو اجه هصالخ . رارویمرود یرک ندتعباتم
 نزوضویع «یکیرلکدتا نظ كنبراضعب « ربارب هلقلوا قرتام

 كضورع نازوا «هکنوح . ردقازوا ك ندکیلبالوا حاق هنماقم
 را ردقب + ,كنهآ بلا ء قا قوم ییدتیا اما
 . زامهولوا نمأت هانزو اجه تقو رب چیه س نوستا



 ۳ هدا تام وام
۰ 

 ا یردقتو بیوصت رهظم هل كنمحرتم یتح نوحا

 .ردتفد نایاشهصا-اب نوجایغیداوا اشاع رثا كلبا نالیزای هلزملم نزو

 .یدشماع ولوا مظن را رلویوب هلوبو هدلویوب ردق هنامزوا هلانزووب

 تمدخ ها هنناقرت كنیاحه نزو دماح یتادع | 0 نداشاباض

 بوتکمو کم « ناز نک قرا ۶ یری لا ۲
 ضعب ك « ناف » « ینسدهژارت كونو یهدنهات « نرتسل » « ینموظنم

 یضورع نزو «رعشددجوب ندیا مظنت اقفوت هلم نزو ینراهحراپ
 احه «هسشمرو نون كار لصان کوا « شما حیسوت لصات

 , ردشلوا قفوم هعسوت و حالصا هدنسهحرد ناکما هدیزو

 كرودبا میعت ها یامعتسا كنئزو احه او نددماح قلادع

 ,ردرلشمهلبا هدافتسا هدندمظن زرط و هربصهرا یعوحرب ندنهرلیعاش

 نالاق رصحتنم هعاونا و لاکشا دودحم كب ردق هنامزوا « هلروصو "

 ۰ یدکعد شلا لاح ر یرتم < شهلشینک یا یسهراد لم نرو

 دلاخوترکف نقابدا ءارکوص ندرادماح لاد «ندراسانش
 « هداننا کیدرتسوک اهد ددجم رب ینکیا هدنتمنص تسد كرلكب اض

 لوبوب هلیتمه كکپ نیما دم یحاص « رارعش هکروت » هدزنزو یلم
 امام یتسهقاس لاکشا « یشدودحم ی سا قرالوا رهظم ددحشرب مهم و

 كسکوب و ینسلف « راهاکح موظنم هلا نزووب قترا . یدتیا كرت

 لکش ناشد « هننوص »و یسولرده كرادازتسم « رولمالیزای رارعش

 كننزو ضوع « ىع . یدرونلساتولوا قسطت هلتقفوم لاک مظن

 : یدشماناق مورح هد یزو احه « ندهد دج تاقرت یغیدلوا رهظم

 هلقلوا دودحم تباغ رلندیا لامعتسا هلتقفوم یزو احه نوکوب

 اباد . ردلکد كورتم نوتوبسوب یک یسیکسا مظن زرط و « راد



 هدا تاموعم

 | مم یر اکلازوک كتعسط « « هبلابختاموظنم » ندیاهدافا یهققرو
 نالواقیرفت لباق هیهددعتمو هفلتخ ماسقا یک « هیریوصت تاموظنم »

 صوص لصف رب مهم یا ہدلاح ره هدزمآبدا خر ات « هیلم تاموظنم
 . سلمهدیا لاغشا

 < بولسار صوصخم هراکروت » یک ییدلیوس كدماح قحلادبع
 تنبط هدنروص رریدنآ یرارابیوجو راک كزمنطو هد کلب

 بوذح هنناببدا م « رعش "یداووب نالوا كعد بوسنم هزمتلمو

 ییدلقار كورم ًاماع ندقرطنم هعدق یارمش نالو نوتفمو

 راکفا لقا كماوعو « شمهمهرتسوک اا یغیدلوا دعتسم نوجا

 . ردشمهمهدک یراپا ندقلوا یناسسحو

۵ 

 < رلاشاپ وترپ « رلاشاپ فک اع س ۰ یرشام عقوم كنيلم دزو

 ء هدنسانما او یرکف رادع نایالشاب لراس
 عقوم یکسا هدزمیلم نزو « رار, لکمنا هظفاحم یتساتتم عقوم یکسا
 ددح لکش رنو یلدا لامعتسا اریصهرا قرالوئروق ندتروحهم

 . ردشمالشاب هنل |

 « كرهلیوس ینغیدلوا یدلقم نارا هلتمومع هانرلعاش سا

 هکر موزا كننزو ضورع نوجا هلازا یرلاتو ندنمرهموظنم

 سيون هکحضم زسنارفو «نءهدیاهصوت لوا كا یلامعتسا كننزو احیه

 كليا نیلیا هجرت هللا نزووب ی « فوترات » ك « رهلوم » یربش

 * دا وام نا
 ینیدلزاب هلا نزورب رسکنها و یلاحه نوا یسەمجرت « فوئرات »



 ست ووم

 ۰ ی

I 
sS 

 هدردق هب کیا ا هفامعم بولوا دنن یلقا كعبص نالبزاب

 : سلس الوا

 یرثل: ےس یدسا هلل دمج

AEراہ » لصف یداک اتش  

 یرالیا نچ یدلوا كنردحز

 راده یدل وا نر هل هفوکش

 هاند یدلک لوا مەدکح راه

 هاعد یدرود بوک !شاب هشکم

 هب اد رال اب رالیلب هد رس

 رابو كرب رکشقوچ یدربو رلرجش

 رکا ۰ ردلکد یلقرف ندب هلیراتعا ین لکغ « ناو و

 هحدمو « رولوا زواحتم فیبا نوا یددع كنبرلدن كهرب

 نامزوا « هسرونولو شلزاب هرزوا قلواروصم یهعفورب ايو هاو

 ەدەسرىل الوا ندزوره ییسط او یلبر و یا « ناتساد »

 فداصت هنشلزاب هدیژورب چسه ادعام ندلر نوا ردق هب یدمش

 ۰ كدمەدىا

 هنیراعوضوم « هي دقرالا نالوا شلزایردق هبیدمش هلبا لمنزو

 دودج ردق يتیدنلوا نظ < هسرولوا كجه دبا قیرفتو مسقت ارظن

 هنامحشو هنایوحکنج تاسح . ردا نمت اجضاو نفیدالوا ریقفو

 هعجاف هصاطابو یە رات عیاقو < « هانامرهق تاموظنم » ندا هدافا

 قارغتسا كفوصت بابرا « « هرات تاموظنم » روصم نالبرک

 هارورپادوس تابسح ء « هنافوصتم تاموظنم » لقال راشد دجوو



 هر دا تامولعم 5 ۰

 | رول مک قنرا نح یراه, ورد
 هلو! نارنب هدهفرخ ردلوا شپ ورد

 ۱ : ردلامعتسالاربشک رللرب نوا هدهسرونولوا فداصت هرالزغ هدنزوره

۱ 
  هدزوره هکردمظن نالوا هفاق مه رتشکیا رشکیا « یونثم

  ندنناوید « ها سنوب » . یلیزای هللا یلر نوا هصاخاب رار هلقلوا

 1 : زدلاثم ۳ لزوک اکو هحراب کیدا لقت

 ناح زسهدب اف یا احیا هب ول

 ناج زسهداق یاردیفو كت رغ

 نسهللاح و هلوا لقاع رداع

 ندهسیک نس نیسالآ شیقآ ره
 ندنسهلاق نس ییایئد لکه موس
 ندنس هلواهل بحعاب كسر وس

 نس الرا کال بحاص ناملس
 نس ایااق قاب هکر دنقیقح

۱ 

  فداصت قوح لا هدهکروت ٌهعدَق رانا شلزاب هللا یمنزو
 ا هلتمومع هرازنا نالبزاب هذزرطو . رد « عب » مظن لکش نانولوا

 ندعارصم ترد دره : هحنلک هللکشت زرط ,ربلیرب و یعات «همشوق»

 ۱ یح دردهای ا ینکیا و یحنحوا هلا یح رب هددنب یر بالواترابع

 | توانا مه هل کا عا رص جوا كاا هدرادنب یاس < رد هفاق مه

 : كنيراعارصم یجندردو یجنکیادادنب یجب یس هفاق كنج درد هلیطرش
 یحنجواو یجنرب كاوا دنب ًاضعب هفامعم . ردیا قفاوت هلسهفاق

 هلیا رب نوا هلتمومع ناه :ردعقاو هدیراقدالوا هفاق مه كنبراعارصم



 ۵۹ ه دا ثامولعه

 هب هحیناک ه « میدن » عاش نەشىتي هدنتهافسو ددحت رود ثلات دمحا 1

 . ردشمهعا لامعتسا ییمنزو یر, چنه ندارعش هدناسا رد

 یلحمكنررب یسورغوط اهد تلم كندر, هنیرارمش - میدن زكلا
 ؛شرتک هدوجو قرش جاقرب هلیباسح قامراپ - هلیسوه كمليهریو
 <« قوردنا فصاو » « « النم تع هداز یسک » بقاعتم یواو

 : ردراشمزاب راقرف ضمن .هزرطوا ۰ 8
 «کروت» ء هرزواقلوایموم مانرب « هرلرنا شلزای هرزوا یل 3۹ ۱
 ږل هم وظنم نانولوا منرتین ےب «قرش» هجناد « یروت » مولا . ر ر

 هلبنزواحه امدقم . زداطخ رار صیصخ وب « هدهسروبلک ° رطا

 « کرو » « نوحا ینید:ولوا مر هليا راس هلتیموم رارتا نالبزآ
 نازی رارعش زرطوب رک رک ےلواو یر 8
 . ردو هدیبس كانسهعد « یریعاشزاس » هرامدآ

 یسهجراخ لاکشا ۰ هیدقزانآ نالوا شنا هل لو 0
 « ناتساد <[ همشوق ] مبرع « یوتم « لزغ « تب » هیات#
 هفاقلادحتم بولوا تراععندعا مصم ییا تا, .رلیدیا قیره هند رل

 . یلمالبزأب هدهدنزو ره یک یدک مزال یسانوا

 ردق تب کیا نوا لر هدیا ادب ندس شبایو ترد لقا ٤ لزم ۱

 ترا کیت لانا «هفاق مه » كعارصم ىيا كليا . رولو
 :ردنزال یا وداق شکن

 هلوا ناک لوا مک راریداک ۲ فراع
 هلوا نامع هدنلاع تفررمه

 هلک ندنح یش كد قع

۳۹۳ 

 Dai اب سم شا 0



 هيدا تامولعم ۸

 ءارکوصندکدتا ذوفن ًاماعهزعاسسدا یزو ضو رع هلبتاربثأت ناریا
 . یدلوا روحیهم ندننافلارظن كملعو رمش بابرا یاحه نزو
 . یدمهدیا اما نونوسو یتسا كسلم نزو تکورتموب هفام عم

 شلزای هلیئزو ضورع هرکفتم تاوذ نالوا بوسنم هیهبلاع فونص
 هبابادرکرب نیرهد كي ندرلنوا ء هداریص یراقداوا باقوذ ندرارثا

 ییراهمیدب تاجابتحا یدنک «یلاهافونص مومعلاب راس نالوا شلریآ
 «هدنرابقرشقفاوم هبیمقوذ كنبرلرعاشزاس ماطر لوهح یراصخش
 هکنوح .یدروسدیا منرت یرانوا «رویلوب هدنراناتساد « هدنرلهمشوق

 ندنک اردا ٌهیوس كقلخ هلیرابتعا یراهبناسلو هیرکف تطاسپ رارئاوا
 یت راک رشم تاسح ءاراتوا هدهیرابتعا ساسا ء یک یتیدالوا تسکوب

 هارتشم ف رکی یتح « كنهصقره « ازهش یه . یدیا هدکشما هارا

 نوتوب « هلتروص نبع « یک ینیدلوا یتالماعتو تاداع ماطر یعومعو
 هدیرلکروت «یراناتساد ءیسهسدا تانعنع كرتشم هدننب یلاها فونص
 « هعقور زیکنا را رساو می شا بلج ینقارص كقلخ . یدراو
 كنبرلکحج + ینلفافش كنبرلوص « یرلکلهزوک كرهش دوخاب
 رلهموظنم ماطرب كرەديا كيرحن ییتتساسح كنیرلرعاش اروا یسەحمار

 نوتوبرارثاوب نالوا شملهتسب هدنامز نیعو « روییریو تیساس هنیدلوت
 هدا ا كرب يروا هاو هدنشتسرب ناسل تاقا

 ضورع ندفرطرب نمابدا « هکر وییرتسوک لاحوب . یدروییرک هننابم
 ییرلهسح تاحاتحا كالق فنصرب كك وب دارهدیا لامعتسا یتزو

 قجایاشقوا ینقوذ یدنک هدماوع « هداریص یرلقدشلاح هننمطت

 ندلامعتسا یتسعسط نزووب تكناسل «شعیا مظنت هللا ىلم نزو یرارثا

 « ردشمانوا غرافالصا



 ۷ هس دا تامولعم
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 اوفا ۶ فو تهام؛ دب اراک یر دارو

 یی راساساو ًاشنملزماسل یزو اه زمکیدتیا رشت و ققدن ینسهفلت
 مظن زرطوا «شعولوا قیطتولوبق هدهدنراهجهل كروت راس ندیا لیکشت
 . ردشل رک هدوج وراباتک وب ون یتح « راناتساد «رافرش قوحرب |

 م رات « ۲+4 » بولوا یرثا لزوک لاو کسا كا كنسهحهل روغیوا
 ندشاب باتک مان « كلسوتتادوق » نالیزای هدرنشاک هدنسیرم

 ندباتکوب ۰ ردشعولوا مظنت ًاعابنا هننزواجه یلرب نوا ردق هبیغاشآ
 كلذک و « تمکح ناود» نالوا نش وتکا دوو اد اا قد

 هدهدنسهیدا ةعدقراتا كروت یهدنمان « ردح ما رارسانزحم »
 . سلببانولوب رلهلوع فلتخم هنسهفلتخم عاونا كنزووب

 لنمهعاهجا تاسهو هدنسهبنانح ها نانس كنهقوخاس تموکح
 فلاح كتايبدا جرات بولوا شلك هدوجو هدنلکشت ةرود كلبا
 كنانالوم ترضح الثم « هکروت هعدق راثآ نلسهدیا لاقتنا هنقبقدت

 ینه اف وص تاموظنم كشر ورد رب ی هدنمان ھه ضا یدولو را ضعب

 نوزواو ناغاط كسکوب كناطسو یاسا . ردشلزاب هلا نزووب به
 كليا نلکهدوکس « یک یراتعاج كروت یهدندراب ملقا نیزه راالبا
 .یدرلرولیاهدافا اعابتا هنناسحقامراپ یتراسح ضو و لم هد رال

 نیع فوصت بارا قوج رب نایاشای هدنراهر « هدنراهکت یتح
 شلاق هز ندرانامزو ۰. یدراشمهلبا مظنن رایهلا قوح رب هللا نزو
 ندرلناتساد « ندرادقرش « ندنادحوتو تال « رارثا نالوا

 1 ردنرابع



 هیدا تامولعم 9۹

 هللا نزو و فوقو بابرا . ردلامعتس الاردا رابلاحه ترد نوا

 و ر «هدهسراروسدبا ناب یرلکدلمالو تب ییا قحا شازاپ
 یاشلزاب هدیزووب هکنوح .ز همهدیا لوق قرهلوا ورغود یهعلاطم

 : دنا فداصت ههعدق رات |

 نوک كراہب چیه لما لخت لک یا
 نوس اجوا ندکغاد و نامزرب ناج لبلب

 یک ماعا مدوس یک ماج مدهاسب

 نوس اجاق ند غاب یک ماور حور

 ۱ : رد رلنانولوا لانا وا كي ەدرلىلاحھ شا نوا

 یدا شاط ما دصاب هدنسهناخ راپ هحیک نود

 یدبا شوخ ملکوک هنب قاریای متسوا قاریوط مل
 یدیا شادلو» اکبرای یدریناص زکلاب ی لبا
 كنس نب كسغ نس ریو لکوک هرلیریغ

 : زام لوا لامعتسا قوح ك هدرانلاحه ىلا نوا

 وظن ر لاق هن ژو ام ییزوک چآ یرا قشع یا

 رک یداک شوا بول هزب یراکچیچ ف.طلو روک

 نیو هژوا هتح نوکنود « نیو هز نیژای رلنوب
 رفس مزع ندورجنق نس هرانو یا روص رب

 با زابن تس ا ارم
 ردا رکذ یهاشداپ لوا هلبا زاوآ شوخ غرم یه



 o هر دا تامولعم

 زبابک رکج سعی هندوا قشع
 زنا رب هدد سمالغآ هلا رم

 زیارخ هناخ شلیاپ شرم
 سهدق هس هل را رب هدق هسا وا داتا

 ہلا یٹزو ام كناشاپ فک اع « كالم تع هداز یه ء كعدن
 . ردلر نوا په راقرش یراقدزای

 :ردش اولو تیر لوهح یئاق قحنا ردقهبیدمش هدرلبلاجم ییانوا
 رب و كق وش رو كدع مرد ی راب

 رو كقوش رو كتشع مراموا ندکاضف

 نوجا یتیدالوا رادکنهآ یکر ابلاجه ییا نوا هدرابلاجه چوا نوا
 كناشاب اض قدالوا لاثم اکو . ردشمالدیا لامعتسا ردقوا كب

 ّ ر ومشم

 نیارو یدمش دددک سارک دواوا مافق ۱

 ندهرد نابوح رالاح لاواق ببیغ ںد رغ

 نادار ینس نیسهکریسا نيسه روک كب
 مغاجوزوق لک نیساعپاق تروق هیوروس ریک

 نایب قیقدت بابرا مومعلاب یتیداعولوب رثا رب چیه اقشاب ندنسیورش
 لبا نزوو هدنهجش تاققدن زمکیدشا ارجا ءا نودا
 . قدلوا سرتسد هاش رش لم ضعل سراب



o£هتس دآ تامولعم  

 : لاثم هراملاجش زکس

 تكسلغوا لرفط را نایع

 كسلسا ناخهرق زوغرا

 كل وق رکو كرتح

 بار راز چ یواتتا

 ه:دصوصخو « نوح ینیدلوا لامعتسالالبلق تبا رلللاحم زوقط

 هب هم وطنم ET شلنزاب هدیزو وب عش بابرا نان ولو هدناشفدب

 لٹ ترض جاق رب کلا هدیزو ول . رارونلپوس ی رلکدمهددا فداصت

 ۳ رددوح وم

 : ردلکد لامعتسالارثک ردقوا هدرالام نوا

 هدلک یسیکوس هداج یسادص
 يلد مدروک هار هاغاب

 یبلب مدروک شلاق هلبا راز

 : لاثم هرلبلام رب نوا نالوا لامعتسالارثک ولا

 هدلاع مد قدلوا لوق هبارخ

 ر هدتهلوا رب هدقهسلوا دانب

 هدملاع ماد ردە هراج دادش ود

 ضش هد هس هل را ش هددق هدسا وا دازآ



 ok هس دا تام ولعم
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 ردق ييدلدبا نط زمىلم نرو بس. یس روت ماقا نماد می دو

 كاسهععامجا تنه یینامع .رد واح یهفلتحم ماسفا یا توهلوا دودحم

 دانآ شلو ةياعر هننزوت زرط و رذق هل وکو ندنلکشت هرود كليا

 .ردللام ىلا نوا یغوج كا و یدب ىسلاجم زاكا كهفاتخم ةموظنم
 ینلتخم نزو نوا مظن زرط زمکیدید ییااسح قامراپ « ارظن هلاحوش
 ,ودگید روس دا اوا

 چواكعارم-م قافوا كا هدنسبیاص اج « یراضما ندققدت ۳

 دوحوم رلعا رصم ىلا ىلا < شب « ترد و « ینغیدالشاب ندا

 لباق هننزو اج نعرااثم برض ضعب هقبقحاف .رارویلیوس یتفیدلوا
 « هدهسیا دوجوم هدرابلام زکس یدی هدننامرانوب یتحو « قیطت
 -انولوا فداصت هبهموظنم رب چیه یغاشآ ندیلامم یدب ردق هییدمش

 یرلنزو اه «نوجحما یتیدلوا تسالسو تلوهس هدنرلعطش . ردشمام

 «یدی»رانالوا كنه | زئاح قوج لاو نالبناللوق قوح كا هدنسارآ

 رب نوا هدایزلا راکروت «رلهمشوق «راناتساد هله ؛ردرلل « رنوا» و

 نوا هدنسارا راهمشوق و راناتساد هما ا _ نو واوا مظنت هلا یلاجم

 . كدهمهدیا فداصت ناه هتسادعام ندنلرب

 : لاثم هرابلام یدب

 یدلوا لبلب هني ناج
 یدل وا لک بولیحآ راخ

 ره یدلوا قالوف زوک
 ید وا لوا راو هکه ره



 نا هبدا تامولعم #۲

 بوما تسها فطع کوب یرارعاش كروت کسا « هدهسرزکب قوچ
 . ردراشمامرود یرک ندراعشا مظن هدنروص قفاوم هنیرالم نزو

 « قشع « لمد هدیثرب رکید قجانلا هتقد رظن هدعطقت «كلذک

 هدلاح یراقدنلوب بک ندفرح ترد ایو چوا یک < تشو تل

 قمراپاکنوج . ردیسامنولوا رابتعا عطقت رب ككراهلک نالوا یلهکرحرب

 . رونلوا راتعا هک رح ددع قحا هدنباسح

 باو عدقنم هبهددعتم عاونا قاط رب ینزو ام نالوا زمللم نزو

 بوذح هنیراکنوسفا كنها كنیرارعش مج < رار هلقلوا عساو

 یيدتسا نامت كس رانزو ضورع .یدامالوا لوق رهظم ك نمرل معاش

 كنناسل لاج و ءیسهمهلیدیا هدلا هلبا لم نزو كئاس "قسوم

 زوم یا ی ربا ا یادم ها ور ناو
 یبرلتاسدامحمو برع .یدتیا جاتنا یتسالاقلورتم هجرارصع كنا

 نازوا « تفرعم و لع بابرا نالوا باقوذ ندرانوا كرهلسب هاش ال

 ییم نزو نالاق هلو كب هدنسشراق یذاح كنها كضورع

 هلراتفاضا عباتت ءرلسکرت فصو .رلیدروک هناماع و یداع هرورضلاب

 هل رلنزو ضورع يلم نز و «هدنصوصخ نزون یهدافار لامالام

 اه ا اا ر الفرو یدل افرا
 ةنسلا «یراتفاضا نایالوا دوجوم هدنتعسط كنهکروت « كننزو

 ندنسهیهز یراناسل یاپوروا دنه « یرلهلک نرع نالوا ندهماس
 ردتقم "ههدافا روس نی یاکرت و تاک كنسراف دودعم

 . ردصسط تیاغ یسهللا كرت هننزو ضورع یر قرهبهمالوا



 6 هسدا تام

 4-4-۳ یسجنرب :دوللوا عطقت ولرد ییا رایلاحم رب نوا

 سو دنا

 : لاثم هلکش یجرب
 نون - لوا - غاط ا ی - زوب - ی- راق || یک - هج - ید - چک
 نوس - لوا - غاب || یل - لب -نس روم || یت - اج - ید - نوت

  Eلاثم :

 ما - ند رل - نار - ود || ه - ید - عو - رب هل - یوش
  RTماد اه ری ترا زا هر

 : ریلیدیا عبطقت هدننروص ۳ - ۳-۷-۳ رابلا ییا نوا
E A ریو كق وش || ءو كق - شع || مر - هل - ید || یب - بر - اي 

 ۶ و یاس ایس هارلنلاش مس وا نوا
 BRE روص ۵ یم e جد دو

 ند ار وا ید - میش | - رەد ا یک شل توک || ررل - وا ج ماد - قآ
 ند هر هد ناب - وچ 1 ۳ E لاو - و || بیر وا اغ

 : رونولوا عطش هدننروص ۷ - ۷ رالاحم ترد نوا

 نام > عام ال دیک اد اي اف اد
 ریل - هک-زوم - ول - رد  هچ یل || ند ۔ نل - ید - رل - شوق - هل -كيد

 هدنزرط ۸-۷ دوخای « هدننروص ۵-۳ ۽ 2 6 ای رابلام شب نوا
 : رونولوا میطقت

 یدیم -اط || مغ اچ - ید - صیاا ہد نیس - ہن اخ || رای - ھهج - ک - نود
 ید۔یش وخ || لوک - هن - || قار - پای - مت سوا |! قار - پوط - م - لآ

 : لاثم هلکش یجنکیا

 قو تا وب اکا یھ دک | دن ایر بوس / هد رک تاق م او ھ - اج

 : رونولوا مبطقت هدنزرط ۸ - ۸ رایلام یلآ نوا

 ی شم۔یا۔رچ وک ور تب کس نا 1 تارچ تب هک نل هک - كد لي

 رای ۔ ودسندس اب عم وب مي تب یه || شم - یا ۔ رچ یا ے نا پا رش ۔ قشع

 كبهنیراضعب ندننازوا ضورع «یرایضب ندنماسقا یئاجم نزو



 هدا تامولعم 8۰

 رعش لاحت رالاب اینک ا یرلرعاش زاس نهربتک هدوجو یرارتا وہ
 یبط تیاق یرلهعا رابتخا تکرح زرط رب هلیوب نوجا یرلکدابوس
 . ردیرو صو

 هد یرب ندرابش مهم كا قجانللا هرابتعا رظن هدننزو اجه
 - اب ولوا دع موظنم كرا رب شلتاب هدنزو و ارز . رد « حیطه «

 . رهدیا باجحما یسالوا شلدیا تیاعر هد ه « عطش » نوجما یسملس

 هدننزو ضورع .ردقمرییآ هرلاجه <« هراهجراپ یعارصمر, « عطقت »
 ماشنا و هدننزو اجه « هدلاح ینیدلوا ماقنا راحود هلک | راهلک

 هدرلهحرایوا « هسقجالوا هحراب چاق عارمصم . زامهولوا زب وحش اللصا

 : . ردمزال او
 تفح : ردراو یسهدعاق ر یوم هدصوصخ و كزمىلم نزو

 لاح كب ؟ للربآ هراهحراپ هدساص یواسم اقاعم راعارصم لاج

 . ردللوا هلضف رب ندحنکیا اقلطم هجراب یحرب هسیا هدرلعارم م

 رایلاجهنوا « ٤-٤ رایلاجه زکس ء 6-۳ رایلاجه یدی هیاعءان
 : روت ولوا عبط قرالوا هه

 ا ه را لاحیه ید

 زام - لوا - غاط || كوب و ۔ ند _ باق
 زاب لو ااا هه ال لا لوا

 : لام هرالاجم رگ

 هيات وا اج یا ضرب ع
 هس - یا ید مو ۱م لا بام ىح

 : لاتم مرابلام نوا
 ید شرد -ال - ت + بم |

 ید شو ۷ ش ۔ |



 1۹ ۱ هسدا تامولعم

 فطع هلق نا مدهدزلم نزو ء هسرادازا س ی هل
 شلزاپ ًاعابتا همظن لوصا وب و هدزملم نزو اساسا . رونولوا تقد
 : لا هزاتعا رظن یث تود هدرازآ

 رب هدزنالوق اجه ددع هدهدافا رب ولوط هلراهلک یسراف و ینرع
 فرص« هدهسرک سوسحان اینک | یخ دلرهمهدیا ارجا مهم رفات
 قیرفت یرلاجه ء قالوق ء هدعارصم رب کرتم ندرلهلک روا

 : الثم . زالاق ضورعم هالکشم كوبوب نوجا
 ؛ هدکشاب نک وش نیقاص الوا یاریو « یوک لزوک یا

 . نکرتیب رل هدب ۽ راتوا هات هدکر غاط

 هدنشاب رلوص نونشوج « كک أ یب ! رانابوچ یا
 . نکرتوا شوق ر ورواب هدنسازآ كرلفارپاي

 :ردندنمسق یلاحه شب نوا یی « لیغبنوا » كننزواحه «یسهعطق

 دا فای - جن دونه - نک اس باب دلت بای رو تا ٩ لز و

 .رد دوج وم هد هدننزو احه یک یبداوا هدننزو ضوع « هقاق

 «هقاق هدراتاتماد ۶ هدرافرت شلزاب مدقم هس ر ۶
 قحن آ كنهفاق رارعاشنهربتکهدوج و یرارئاوب طقف .روینولوا فداصت

 فرا هراتعا رظن یغیدلوا فا هلسەفىظو نیمأت ی ییمس قود

 « راشعا سسأت نامزوا اهد ینسهدعاق «ردنوجما عمس هقاق »

 .ددراشکاب هفاق هلس ندرلفرح نیقاي هنیربر, یراج رحم باج الایلعو
۱ : 



 هدا تایولعم ۸

 هی قرانولو هدناساتقا قوح رب ندنراناسل یسراف و رع

 مظن زرط ینیدلوا كلام « زعاسل نالوا شعبا باغ اتداع یٹسهبلصا

 كنهینایع تموکح : ردهدک|ضرع تیصوصخ رب بیررغهدهلیرابتعا
 ردقوا زونه هلا یسداف و رع كنەكروت ىع < هدنلکشت نآ كلبا

 هموظنم رالا نالوا شلک هدوجو هدلوا راودا یکیدمهدیا جازتما
 " « هدلاح یکیدلدیا میت هلی یلم نزو نایند « یاسح قشر هر لم

 یمظن لوصا مجح قرالقارب كورتم زرطوب هلینارئات دكربمح ارخوم
 ییآ زعاسل نوکو هلع ءانب . ردشعالشاب هغ ولوا قطت و لوق

 . ردکعد دوجوم یمظن زرط فلتخ
 دو مزعامز < لر ترص ب كانوا را اب. كروت افا

 لوصا نلید « ییاسح قمراپ » هلتموم كنهراقرش یلم نتهلیوس
 < لکد هتنزو ضوع هلبراتعا ساسا كزعاسل « یسالزای ًاعاما همظن

 یمظنزرط وب قرالوا يلم نزوهبلع ءانب و یتیداوا ليام هننزو اجه

 شاوای زعاسل هفامعم . روییدیا تابا ینکیدلکمزال كمتا لوبق
 برعو مج هدایز اهد كرهدبا كرت یتسکداس و توفص یکسا شاواپ

 هیرابکرت فصو هلبا للم نرو « نوا یغیدلاق هدنتلا یارثأت
 هلجاتحا كنها هدزارب تابلو ءششالروز كل ا هدافا یراتفاضا

 نزو مر, « یزو احه» . ردشعولوا قسطت و لوق یزو ضویغ

 اقطتهضورمع ناذوا هلتمومع نهمظظن تادلخ « ربارب ههقلوا زمیلم
 هسجز, كمليبهدیا كرت یماغن زرط و نوجا ییداربتک هدوجو
 . ردزسناکما

 لوصا زسنارف « زممظن زرط یلم نلیئد « ییاسح قامراپ »
 اچ دلو ین عاری ما ارننارف : ردیناقم ك هتداعتا



 4۷ هسدا تامولعم

 تازازتهاكغالوق « چشیهل » . ددکعد قعاص ًاتعباتم هیسط قوس

 قرالوا قح كپ ینکیدتیا دادعت قرهلوا یرابتخا ربغ یهتقسوم

 . ردلىلدر فا كا هنتما كعطق « تهج و هتشيا . دو

 مظن < قهسرولوا كج هديا هصالخ یزماعلاطم نالوا ردق هارون

 جانم هدهبناسلا تعبط بوبالوا یشرب یلعج كنهدافا لکش ناشد

 نزو یک ییدلدیا نظ ردق هبیدمسش ندژن كمظنو ء یتنیدنولوب
 هرن ندرظن طاقت قاطربو ءینفیدارآهبانزو کاپ لک هليا هفاقو

 « لاس ُهیده » كدماح قادع الثم ءرثا رب .زرالک آ ینغیدلوا قثاف

 ر تانک 5 ردبوطط تورا یا زسافاق «یزعش قنات

 رر چیه دیار, هل قماعولوب كلام هبهفاق رب چیه تب رب <« عارصم

 « نکرایوس یقرف ژن هلا مظن هلعءانب . نمهیدیا دع روثنم تقو

 الصا ءدصوصخ وب كنهفاق هلرهدیا راصحا هنزو زکلاب كوب

 و هدنهرلباتک تاسدا مومعلابو « ییهملس ینفیداع ولو راداخدم

 . ردلامام ونوا یتیداشهلک | شلک اي كب كنەلئسم

۲ 

 یدنک ینسهموظنم رایآ تلم یه بس یر تیام < یم مرزو

ی هدعاق رب ييدتا عضو هروک هتناسل اس و هوش
 ست میس 

 هلفلوا كرتشم هد هدوجو» للم مومعلاب مظن هلعءانب .ریربتک هدوجو

 نوکوب . دداوحتم هدوکهنناسل تبیط كنام یه من زرط ربا
 كوبوب تیاغ هدنسارا یرامظن برص و هاروت التم هامظن زسنارف

 یادت راناسل و هلراتعا ساسا هکرد دوجوم راقرف یرورض و

 , يدا تشن ندنلاخم



 هسدا تامولعم 1

 مدعو ندنمولعم "یناشیرب « كن « كرهدک یرایا ردق « میس »
 راکفا هلا راجا هنفرص همظع تلاصعف یراق یالوط ندنماظتنا

 كمظن ؟ یشیدیوقلا ندعسوتو هک اعم هدهجرد یوز یاسحو

 راضحا نداوا یتقد هجرد ندیا باج ا نوجما طبض یاب مه هسا
 یکتا عم ندهعاضاو فرص هرب موزلی یزمهنهذ ٌهوق كرهدیا

 . ریلشالک | روز اهد ندر هلتیرثک | رلهموظنم ییا . زیهملا اعدا

 یولع كب هاک < فلاکتم كب هک كرکف هدهم وظنم وا <یبس كنو

 «ندنکلیدنک «مظن هکر دلما فارتعا یتهجوش زکلای .ردساعولوب
 . رقارب رازنا رادیاپ اهد هداروا هليا ذوف یارجا قوباح اهد هغامد
 اهد رکنوح ؛ ردهطساو رب لمکم اهد ندژنن مظن ندرظن ُهطقن وب

 م ته ندو اردا قرط توف زا اطدو تک رج هان یر
 كنیرلاجم <« یرفانت مدع كنتالک « یعاظتنا كنسهکیم تاوصا مظن
 . ردنواعم رب یا نوجا هظفاح دلرکو اک ذ كرك هلبا ینیفخ نایرچ

 ینیداوامداخ هنسهعا فرص توق زا كناک ذ هلتروص و « نزو
 راث [مومعلاب .ردیا دلوت صوصخ قوذ رب هدنوجما تیساسح « یک

 سر ردراو یتبما رب لوبو كو راکنا باق ا كنزو هدهقسسوم

 هدنرزوا كنوا « هدردقت ییدلدبا لید یزو كنسهحراب یتسوم

 یوزوم ناسل كمظن . نلف سوسح ان تالبدعت كج هدا ارحا
 هدنسهجرد یتسوم هداعلا لع هکر ربتک هدوجو یتیسوم عون رب اتداع

 . رددوحوم هدلاحه رار هاقمالوا حضاو

 قوذر یرکفو یضایر < «یسح قوذ ییدسا شح ەز كزو

 «كمنیزوت , ردیسهدرک دلو ك « ددع » هدوب هکردیا مامضنا اهد



 ۰ هدا تامولعم

 . ر راقح هن رل « 0200006 = هدرب » تارات هاکنها یزب 6 مظن

 و ها لرعاش ء كمما لمکتو تبش یساستحاو رثأت "قسومو

 «كو و لا زمکیدتا روصت یدوحو هدنعرکف . ردتعنص « یمهفطو

 ییدتالیاع هغل آ ارام کف نو و ه ۶ ردوش ینیرعت كرعش یلاخ

 « . تلیهو لکش
 « هلیراتعا نزو نالوا یسادتبا ساسا هسزالوا چه < مظن

 لاغتشا هلیا مظن < یرلالوا معاش كراناسنا . ردلکد ىلعج رثا رب

 دهج كنراتعسط « لکد هلتیعبت هنسوهرب ییک كنيراتهذ « یراهما
 كنا یماغ.هتاکنهآ ء ردها نست بیل ی

 كشر, ندنرانوناقیژولوزیف ءاقشاب ندقدلوا یسط للدرب هنکلنیرد

 كمريدتیا تیارس هنبلق كراعماس یهدوک ذم تابسح <« ًاعبت هنماکحا
 كناسل « كمهائوس زوس موظنم هلع ءان . ردکلام هدهنتسهصاخ

 هدافا هلبا یداع ناسل یعاسح « نی » : هلماظتناو كنها تطاسو

 . ردکعد « ! مرطضم او دوعسم هدنقوف كنهجرد رب كجهلبهدی

 ؛ردیسهلک هیهبتمرب قجالوبود هلقالوق كلقنابرض «تاموظنم نزو
 تیاهن كرابلق نوتوب یک کیدتیا شحم ماظتنارب هنمادص نابرض وب
 . رایا جاتنا یتساع رج هدکلرپ

 هدافا هدهبعسط تروص ر هجملبوب یناسح موظنم مالک هتشيا

 هد راتفد رظن كرانمهلکید «یک ییدتیا تمدخ همیمعت هنیرلاقشابو

 هبلج هنیرزوا هروک ذم تایسح قرایاقارب نادیم هنفرصتوقرب كوبوب
 « هدافا زرط رب نالوا كنها و تسالس زن اح هققلایف .رولوا قفوم
 ءدصوصخ وب هفامعم . ریلشالک | هوس لاک ندنفرط راعماس



 هدا تامولم 4

 . یتاقص رب ابو قلزسربص رب هداعلا یلع . ںایا بلق هیهمظتنم تاجوم
 هداضعبو یدام ؟ ردشوب یفیدناللاص « یفیدانیوا كزمتاجاب هدننامز

 ت راو رکاو ؛رلک هتک رح دوجو نوتوبهدنسارآ رابارطضا ی

Emotionهفع اللاص یرغوط هبهقرآ ندک وا  هسلکد نابع ردقوا «  

 كاذک . ردا ترغو لس همظن یااحص یدنک هلروص وو

 نبع . رلیا قوس کما صقر « هقمارحص یاسا ترسم رب كوو
 "هلئسم هدارو هتشياو ؛(رددوحوم هدهدهنوص هزهحا نئاوفو لاوحا

 لباق «قرالوا یسهجیت یصع جیهت «زوس : زروییدیا سام هیهساسا
 ا 4  روا باک كنها و نزو رو توقر نامو ریدقت

 نر ونایالوا دوجوم هدصایادتا هقطن ییدتا دارا « هع هلترارح

 توقو تور تی وو ؟ رالشاب هلاخدا یوجلوا < یساقمو

 کا «یک كنوب .رولوا ۳ یتسومو رادع یرلز وس «هکدتا

 هدهدنوا < هسلیبانولوا طضو عاسا یتارغ نیشت | ناسل كقشام رب
 یازجا ماط ر قالساط اباق ء همظتنم تاحوع « زارتها عو ر

 ندیظن ناس «هبوموم درفلا ه روه اش . نیلا ولو بوس

 « ینکیدسهلیوس رارب هلکمتشیا كسکيه یوا < یکردیا تم
 اینک | هدنرامد ضعب كزماح «زمیه هفام عم . یدلقح كپ هدناب
 ندرادعرت تاربغت وا نعادص . ردزشما ملکت ییابسل وا كرهملب

 ظوظح و نوتفم یزب هدرعاش - زعاسل « شما سابتقا راش ضعب
 وب كباصعا طقف . ردشءولوب هدناراعتسا ندنوزوم كنها وا - ندا

 ندیا لباقت هنسهطسوتم تلاح رب كتساسح « هحنلوا لئاز یلنکرک

 . ردزشعا توع هزعاسا یداعو طس وتم



 ۳ هدا تامولعم

 كیهلخادو هجراخ لاوحا» :هروک ۰«سوغ» ندنسهروهشم یاملع

 ناسل هلیدصقم كما نیمأت ییدب یا ربو هدنتح ییدب لکش رب
 . زد « یسهدافا هلسهطساو

 < هنغیدلوا یاسناو ییسط تیغ بووا ییعجو هتخاس كمظن

 ماوقا مومعلاب «للد كوبوب كلا هغيدنولوب ستقم ندهبرمشپ تعسطیعب
 هراناسنا یادتا كا نوکو . ردشدوجوم كمظن ناسل هدهمادتا

 یراناتساد «یراقرش « یرلهموظنمكجهدیا هدافا یراسح یم وم هم

 ء هسلوا یببط ربغ و هتخاس یک ییدلدیا اعدا مظن رک ا . ردراو
 .یدربلکمزال كمهلدیا فداصت کوا هدنلحا معو ماسقا مومعلاب كتب رشي

 یاسسح ءدافا كلبا كمارقا + سس را١ كلبا كس ره مولا
 . ردشلوا هلا مظل ناسل هلتموم

 ناژ» فورعم هاسسهمهم تاققد یهدنقح عییادب ی

 كمظن « هدنرثا یهدنمان « یلئاسم رضاح عیدب » « وسیوک یدام
 تاما اداتسا هنبراساسا یژولویف یتیدنولو دلوتم ندناسح تاذلاب
 حوضو رب كوو یستقس تمق « یتهام كمظن .آ روییدیا

 : زرونولو هدساتقا قاهحور ندرلهف و نەديا حاضیا کاو

 كرعاضوا + فو رشدلوا درا تب ا تا
 الوا : ردملسم ییدتا لیا هفلا لاح ر رادکنهآ و نوزوم

 هوا - هلتعم هنیرب ندشناوق یژولوزیف «جسهت ندیا دلوت هدغامد
 قوح زآ هن ناه - یک تازازتها یهدننورد وص نانولوب دک ار
 ۰ « رسنس» و « لادن » . ردیا راشتنا هیاضعا نالوا بیرق
 یازازتها و « نزاوت نوناف نالوا دوجوم هدناکرح نولو هدوک
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 تام ولعم یا هدض وعخ وب هدرلهنس ك وص وش او ره دا ارجا

 هدنهراباتک تناسدا مومسلاب مز هکونلاح .ردشلدیا هدلا هتشمو هملع
 هلا هفاقو نزو قحا ندژن كمظن - هلتعم هرکف رب شلک اي كي د

 رر چیه هدنفح یبهقیقح تیعام كمظن « قرانولوا نایب ینیدابریآ
 . ردهدکمهلدبا اطعا رکف

 تاسساستحا هيا یمظن « كنهرکف تالوصح ىر یرایضمب

 بایرا ماظرب « هدلاح یرلکدتبا لوبق قدهلوا یتیلست هطساو كانال و

 ناسا هدراسیو هاکح قوح رب بوسنم هنکلسم نوققخ 0

 ر هتخاس «یلعج كمظلو «ینغیدلوا رثن ناسل قحا كانا یسط

 . رار ودیا اعدا یغیدنولو كلام هتهام

 لوق ناياش هد كنهعلاطم ییا وب هزب هملع هربخا تاق ر
 یییدبناجیه هدنتل | مظن لکش . ردهدکمعا هارا ًاحضاو ینفیدالوا

 « یک ینیدلبزای راش قوچرب انعم نو سبا كجهیمهدیا نیمأت الصا
 تفل رب یداع ۰ ردشلدا رر هدهنرعش میادب قوج رب روثنم

 کوا یساعولوب هدنتل ا مظن لکش كن « یهو ُهفحت » نالوا یسهعوم
 كنسهمدقم « ربقم » الثم « یک ییدمهدبا اطعا هدا تهام رب

 موظنم . زمنا لالخا السا ینسهیرعش تمبق هدیسالوا شل بزا روتنم
 جراخ ندنوب كنهروثنم راثآ كرهبیدیا لاخدا هرعش راد كرلرثا

 ندنرادقلت زرط شلک اي لاکهدنقح تعنص كرابص یسا «یباملقارب
 ینغج هیامالوالوقنایاشهاهجورب چسهكن هعلاطموب ؟رهدیا لیکشتیرب

 ابیرقت ندنو هدنرثا یهدنمان « هبدا تاحالطصا » یدتفا یاب عم

 لکش كرك و مظن کش لک یدشمهلا ناس مام ر ماد و

 عییادب تهکح  یسملع بغزرعت ےل « رعسش » نلیبانولوپ هدنتلآ رثن
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 ب ی
 —, یمهفلتخ ماسفا س, یتمبق و ت هام « یلم نزو =. رثن * مظن

 . یرضاح مقوم كنم نزو --. هيدا رثا ساإلزاب هللا يلم نزو

۱ 

 زمغیدلآ هققدت ظن نهیندا رانآ مومملایع =. من « من
 هدعاقرو كنجا رب اي یمنی < یشیدلوا یر ندلکتش ییا «تقو
 مورح ندکنها و هدعاق رب هایوا اب و [ موظنم ] كلام هبهصوصخ

 هلیرابتعا ع وضومو رکف هیبدا ران . زروروک یتفیدنولوب [ روشنم ]
 موظنماپ هلیرابتعا لکش «نوسنولوب هسرون ولوب ضورعم هنامسقت یک هن

 هل اه ر « هاکح ر « برک ر . ردبا لحم قرالوا روثنم ایو

 هدافا یتاساستحاو راکفا ۰ ریایبالوا هدموظنم یک ییدلیبالوا روتنم

 كتبئدم ؛ ردلکد دوجوم نایب زرط رب هقشب ندلکش ییا وب نوجا
 رکفتم و ندمتم كلا ندندارفا هشحو لئاق نانولوب هدناحاصص كلبا

 < یرازکف «راناسنا مومعلاب نالوا هد وافتم تاحرد « ردق همدا رب

 . راردروبح هیءدافا ان بو قرالوا موظنم اب یبرانجم

 تاعیتتقوچرب یرب ندیکسا هدنقح یتمقو تیهام كمظنو مظن





 ۳۹ هدفا تامولعم

 ته كياس دا لا < نوسشا ناما یالخا رک < قود رک

 . ردمهم تیاف ور « یقوم یهدهعامجا

 ندا راو قساوة نا ل ا
 كنه رطضم تیرشپ هلا هسدا را دایرف دوخایو « كملس هبهلکید

 ییدب نسح « كمريدتبا فیفخت هي هعاجا تيه ینئاصم و مالآ
 هدتنواعم هقالخا « كما سح نشون و یلوهال قوذ رب هدنسوشراق

 ا كناسدا هکردهمهم هداف رر رانو نونو « قلو

 . راریلسهدیا لیکمت للد كو و ررب



 هر دا تامولغم ۳۸

 تاعسش نوجما هدافاو نقلت هليا یدج ریثات رب یتایرظنو دعاوف
 قوح كب ندناسدا هلصوصخو ؛ رلاق روح هتمجام هتعنص هفلتخ

 . ردیا هدافتسا

 تاسدا هبلغ ءانب < تعنص هدنس « هفسلف » « قاراووب لسا «

 عضو یروتسد تردوش نوا نیست یابسانم یهدنسهرآ قالخا هلی
 : روسدپا

 هفطو ؛ ردلکد یسهاغ كف الاخا یسهناذ هياغ كتعنص دیس

 . ردلکد هصو یربخ تولوا عادبا یتسح هسلا

 کنوح ؛ زامهلوا فام هقالخا نامز رب چبه تعنص -. ۲

 ييدريدتا اما ینکیدهتسیا هشیه هکر دهمومع هدعاقر قالخا ادسا

 برن یادجو راح نالوا قالغا رع م ناب رر هیت کا

 . ردیآ سخ و شیوشت یییدب قود هحشلاب هلا افا يااا

 هلس نامز وا طو : رلس هديا هدافا یربح تص بم ۱

 هنس یش ینح هارآ هدنسهداقا رخ . ردروح هغمهب ون وا ییسهشاذهیاغ

 ۰ رد

 ندنسهیداع تاحاتحا «ندنتصخشیاسنا«تعنص «هصالخ ب

nكما ناکستو نامت یھ صو تم هلا ملس لقع «  

 رخ نسح . ردکلام ه قالخا رار هیرغوط ندیرغوط هلسروص

 . ردیرواحم « ییفتم كي وا هفامعم ؟ < ردلکد

 ینفوقح كتفرط ینسهلداحم تاسدا هلا قالخا « روتسد تردوب

 كناسدا كرك هصالخ .ردشمتا لح لزوک كب هاتروص كما نبمأت
 ¢ نوتسلوا یر هناسس دا كن هبعاعجا تله درک 6 هب هب رمشا تعم



 ۳۷ هسدا تامواعم

 هباشفانم دوس فو نوزوا اباد ۵ جا یراراکتس كغ

 . ردشمر و تسس

 دصقم كتعلص » : « رولفواسوک » ندنرارادفرط لرکف یجب
 « ..نعهل دیا .یقلت هبید هطساو رب نامزرب چیه ؟ ردهدندنک یسهیاغو

 ۰ رود

 ییدتا هدافآ ی تاسدا تص یک اف و ات

 قالخا هدنساسا نسح نایرتسوک هسرتسیا ؛ ردقالخا لماع رب نامز
 زکلاب . ردقالخا ربغ هد هن « قالخاه تایداو تعنص . نوسهلوا

 . ردبا داعصا ردق هبهلاع تاسح نهمهلکب تعفم یراناسلا وا

 هدلاح یه و « روسریدشالقازوا نده داع تعسط یناسزا هکمادام

 یشرب هرات وب نالوا هبیرغوط ندیرغوط . ردیشرب یلاعو مهم
 . رولسهلوا یقالخا لماع رب زیاح یهمسج توقرب نسح نهم رکوا

 یو زکلاب « درداافا یکم تا ء ںی هلع مات

 هدنسهعلاطم < .زوسدیآ اها لورز,قالخا نکن « 2124 رشوو

 و ولو

 < یبا كّسش رب چسه « نوسل وا هسنرولوا هب سه 6 تامسدا

 ظافلا هدوا : ردراو یهاغو دصقم ر كناسدا ؛ زامهلوا یداقنم

 ندقالخاو تابیدا .ردکمنا نیمأت یییدب ناحیه هلسهطساو تاکو

 دصتم طقف ؟ داوا طو رز < بس در نوا یرکند یو
 . نههلوا هباقو

 ؛ردهحاسرب تدنم « شدنک نوجا یراعوضوم تاسدا « قالخا

 هدقالخ | تاذلاب مکه تن .رونولوا تمجام هداکوا نامزییدسا باحما
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 راک ر شلدبا لوق هدرانامز ناه كب قالطهدهسنارف الثم

 < شلزاب رنامود « یرلباتک اشاع قوج رب راد هنموزل كلوا

 .ردشملحا لوب هبهملق تالداحم «شلریدنوقوا «شلرتسوک هدرهنح

 تابح ینصاخشا « ییراعوضوم تنیرارثا راررح هکر دزسههش

 هنیراتک الف كرلنویو ؛ رایدتیا قضحت و ققدت « رایدلوب هدهبمومع
 کل نلییلا بارا و والا ردا هوالعا ی راتصتش یدنکآ

 یداور زک :یرفات رب كیهعاجا تشه ات خو هارارتاوب

 وب هدنصوصخ یسملیهدیا بسک یلکش نوناق رب كقالط هکوبلاج
 عضو ايو « شمالدیا رشت رانوب کا ۰ ردراو یک فان كوا

 هسنارف « شما الرضاح هموم راکفا «یدیهسلوا شمهفلوا هن

 . یدرولوا شمالوئروق ندیعاعجا درد وب

 نو تو ا 6و یفوب یمداعایحا ته ت

 ضارتعارب هرزوا یلوا ندنلسق تاعرفت نکردیا ققدت یراهلئسم و

 ؟ راراپ هه تادا : زروشالوشراق هلا

 هاراو هدافا ینسح » یراضعب .رولیرپا هبکیا رارکف هدهطقنوب

 « .ردقوب یسهفظورپ هقشاب ندکْما نیمأت یییدب قوذ هلئروصو و

 كنابداكرهدلا در یهعلاطموب هدتاوذ اطر رکید .راروسبری ویاوج

 یش رب یعایاب كب « یداع كب یدیهسلوا شلاق هدهطق و یسهفطو

 ءقالخا «كلمنامأتهدافر هبه رش تعم كلام داهکولاحو «یغجالوا

 .راروسدیانایب یغیدنولوب فلکم هاسهبولع هفطو كمهلا رشنیربخ

 كروديه 6 شع هلهزات نامز هم یرتدعدق ناو هلداحم وب



 ۳۰ هدا ِتامولعم

 هدتاسدا هدرودر هلو . ردشلوتوئوا هاماع تلمو تلود هبمومع
 تصخشرب قترآ هدنسهرآ ابدا « ارعش .ریرتسوکیضارعا ینیععطلاب
 « میدن رر « ین زر ؟ ریشیلاج ادم س ؛ نمهلبروک هکرتشم
 , رازی ندنرار ر هلراتصوصخ یرا یرا هددلافرب

 كرضاح لاح » نوجا قعالک | یی یدا طاطحا و « هژرولو »

 : روبهلیوس یرازوس وش هدنرثا یهدنمان « یسهبحور لاوحا
 هسروب دشلهدایز ییاع هبهیصخش تایح یربثأت كتئارو «كنداعسوءافر »

 ر رکید نایئد ناسل ۰ ردکعد شعوط زوب هطاطحا هیعایجا تیوضع
 طاطحتا بواسارب .ردبا هرادا رلنوناق ینیع هدینطاطحتاو فاشکنا كتيوضع
 كلك هلج  كنهلج هفیجم كن هفیص ینیعقوم .كباتک تدحو « كعد
 . « ردکعد یا كرت هنلالقتسا

 كوو كب هلم یراقاجمویوا هک دنا طاطحا رود هققلبا یف

 عیراصم دا « زسانعم قوح رب « شلدا یقلت تعنص تراهم ر

 هلراکلوا دوخای .ردشم هتسیا كلوتروا تایبداعیدب هنیسلیا تایباو
 رلیدهروت ناسهلوا ردتقم هبهءای یش ر, هقشاب ندرارکت ی رلکدهبوس
 . ردشم ر دل وط یرلا رعشل اهر دن

 هلتروص وش ینثهار و لئالد « یتساعدم هدكف رط ییا مھ

 . زرد روسدبا هفلام هدفرط ییایه زا « هرکص ندکدتا هصاللخ
 ندنوا هد هپ رمشب تم یک ییدنبا هناعتسا نده رمش تعم تامدا

 . راراشای هدنلخاد لباقتم رثأت ر هدیسکیا یم رانوب . رولوا ا ۱
 نلیدیاهدلا ءهجشدیا حرط یهفلام یددرامدا هدتافرط گرا ما

 زرد لوق قرهلوا ىرغوط كلا یهجیت



 هدا تامولعم ۳

 تالماکتو تالوح قاط رب هلنامز روم ؛ یدمهدیا بقعت یعسط
 هنر ات تحت كنهددعتم تاحانتحا هموم تاح . يدلك هلوصح

 فتاظو «هتکلعرومایایجا فنصیه .یدربآ فنصفنص یراناسا
 . یدالشاب کما لافتشا هلمسق رب زکلاب ندراشیا داع هنطو

 هکیدلک نامزرب .یدرتسوک ید «یلوحم ینع هدتایداتقووا

 یصخش هدتاسدا . یدتبا قوفت هک ارتشا تصخش هدهضرا هحاس

 یه دادهتسا تردق <« نامزییدتسیا ١ یک کیدهتلا یک نه ؛یداوا
 قمزای هسرهتسیا هنره « اشام « نامور « ژن « مظن < هدر دقت ینیدوا
 : یدروک هدساک ن

 حضاواهد «یصوصخاهد هسندکشالح هدنروص رب یعومع ینهلئسم
 رود « یفاشکنا هرود رب كنلود ره : ممدیا لح هدنروص رب

 .ردیابقعت یرلهرودوب هدتادا .ردراو یطاطحا رود « قوت

 یتسدعسط یارح « ردبا فاشکنا شاواب شاواب هدوا هدرلنامز تابا

 كموق ییرللاخ « ریشارغوا هلکست يناسل « رالاباج نوجا قلوب
 نلک ردق هب قاب نداشاب قشاع . رولوا لوغشم هاقمالبوط ندنحور

 کولا . ردشعا بقت انداع ینفاشکنا و دلوت كفللناع زعابدا

 رب ردق هلوا هاربا ناطلس ارابتعا ندنرصع ینوناق ناملس ناطلس
 .ردهدنتح اا ینع هدتاسدا هدانناوا .رلوروک لاکو فقوت رود

 «قاب . ردشمهیا نیمت لکش کج هلی آ كتايبدا «شعالماک/ «ناسل
 ارکصندرودوب .ردبنادولوم كرودوب راداتسا یکی ربص «یف «یحور

 هرارظن هلىلئالد وعالع نوتوب طاطحتاونهو هدنسهععامجاتئیه لامع

 تابح , ردلوغشم هلشدوجوم « هاصخش یدنک سل ره ؟ رابراح



  aهدا تامولعم ۳

 ققدن .رظن ېر كيدا رب « كراکمنص ی هدر را
 تصخش و تا زکلا كلوا « نامز ینیدنلوا عضو و

 .ردلمامل | هرابتعا رظن تعنص "هل ع ییدلوب ینوسنم هلسهصوصخ

 هد یوا هک « رد راواهد تسومع رب « لک رب ندیا هطاحا یرانوب
 تعنص . ردلکد یش رب هقشاب ندمومع طرح هسیاو .ردلع وشود <

 تاداقتعا « تک الف «تداعس «قشع كطبح ییدلک هدوجو هدننورد
 یتایرظنو ا را یوم و كرتشم هدندارفا نوت كرودوا« یک
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 كران وا «ششونوق هلیراررحاتداع «نامز زمغیدوقوا یرانآ یکسا
 هقشاب ندقدلوا فقاو هنبراتک الفو قاتشا « هنیراوزرآ و لما

 .زرولواشعاسح ینفیدادلصف راشرب كسر, یلزک هدنراحور قم
 .ردسهحورهسموم تلاح لرصعیبدلکهدوج و كتعنص رابآ سسو

 < لماکت هدواهللماکت كتعح ؛ ردیابقعل یتعج لکشایزنک | تعنص

 . ربا طوقس هدوا هلطوقس

 ینلماکت ةصوصخم لاکشا هدتایبدا یک هراس ۂسیفن عیانص
 كلاهم « هدهخگراتلا لقهنم زا «راناسنا .ردشل و هدننالماکت فقاعت كتعح

 تیعجنوجما كمليبهلک وشراق هننازواجم و موم كني راسنجم هلتعبط
 هدزواقلوا نواعم هبهقسوم هبادتا_تامغن «نامز یرلکدتبالیکشت

 لصان هنشاب زکلای صخشیم . یدشلک هدوجو رعش مشد كليا

 « هسکلام هنقح قماشاب هلتیعبت هتموم ق او لکد زااح یتمی
 هداف <« روبهلوا زن اح یتسها هدریدقت ینیدلوا دناع هصخش رب هدرعش

 ینسادتبالاحو تعم طقف . یدرولیدبا یقلت شعلهدز یسهسدقم



TYو 2 ح هس دا تامولعم  

 ار "سف «زاکفاو تایرظن دارك ذ هدالاب «صوصخاب

 تج - قرالوا ییدط ك ا هدأ رات Se لو

 .راضهدیا تاح هماداو دلوت هدنجراخ تسح طئارشو

 ہد رضاح لاح .ردلوصحمرب كننامز «كنقرع « كنطسحم ررح ره

 هدنناسح « راهلزلز هدندوحوم هلرابس قافوا كا «هدرلرش كوو

 هدشره « ندا دلوت راهنطروف کج ههم هدا ناکستو مونت ك ناک اح

 راتبا غي دنراتيؤر و قیقدت « نالوب یعوکحم كراطارفا رضم كلا
 ر حضاو اا هدنسهرآ یزدان « نرتسوک

 هن ندا دلو یرانوب هکروباشاب رادوجوم هجرلکبب نالوا دوپشم
 هلیراقلنوغروب كلرارصع « رانوب . ردنونفو مولع راس هده « تادا

 هددرحم ء ردنادولوم كنه رٹ لاسنا شا صقاتت ین هبا تنلاعف

 نت و هرورضلاب « نوا ینیدلوا درف ر ندنادولومو تالوصح وب

 ندنرظن ةطقا حور لاوحا لع .ردیاصم هلا هیرصع للع و شارا
 .ردهنق تققح ر راکنا لباقات یسهلش و هبدخا تسلباق هر اراکتعنص

 هلتمسمصو تدش نوجا تما زن هدوخو تیس نا راک

 ندراک هدنطی یسهیضرص ةیسجت تیلبق هیلع ءانب . ردیلا سح
 یتوک انوک لاعو ضاصاكنطسح ررحمررب «نوجما كلوب .ردهدایز اهد

 غیلبت و هدافا ینکیدتنالش و ذخا ندنوا < نام کیدا هاراو راهظا

 , ردك د شمهاعاب یئرب هقشاب نقلوا شعا

 ح ۳ سس وب E به

 ا كطرحع هدیرز وا ناز اکتتع 9۳۳ « نوردو نەروا » یررح

 . راروسدیا فاعع تىما هداعلاق وف



 ۳۱ ۱ هسدا تامولعم

 هراز و ن کیا مدل ] هحنکشاو اذا هدنرانزحم زیدلس هوا
 .یدسهبونعم تادولوم كل رات! < رامواظم

 كناسدا هکریلشالک ۱ هدریدقت یتیدنلآ هرابتعا رظن تارات وب
 . ردراو لورر دوو دج هدهعاهجا تابح

 ۔ ںارتالریف كناماهناو موتش ماطر, وشراق هنابیدا هحینلک هی هطقنوب
 < ننانتسالاوحا تایبدا » :یرلیضعب ندراضرتعم رود ی
 اساساو ییدتیا هنارا و راهظا یهلولعم صاخشا « یهضم عیاقو
 « ,ردرضم نوجا ینیدنولو زاحیمظع یفاترب هدنرزوا هععاجا ته
 یاس « تایدا» : هدیراضعب . رادوییدیا نایب ینساعدا

 هتساسحو هلع كررحم « قرایامهلوا ردتقم هکمرتسوک هاتقبقح

 هزنو فاص كا هجهلبووییدتا ماعاو لاک ا ییهعبط صقاوت هلتعم
 هتربش نوا ییدلبا دیلوت راصارتحا « راوزرا اق هدراحور
 . راروسد « ۰ ردرضم

 هلام كنسهبرظن یرثثأت ههعامنجا تا گناببدا « زااعدا یکوب
 یتا شور ء هیفالخا هرات ور رب . ردماشا نشود هطارفاو
 فطع هتاسدا ین راقلاق كرانالوا كلام هبهقالخا تناتم ردققجهزوب
 كبعا لم هت راقالخا فعض « هتناتس كت راوی 6 هسندکما

 كنم وهم اخ راناناتبا هتسعاهجا بت كاب دا اساسا .ددیغوطاهد ۱
 هکراروبیدیا نایناو رک ذ ینتیاع هراتیدوجوم لواعم «فیعضقجمآ ۱

 هلرلنوب . ردلکد ّراح هراسدا كعوشود ء كا یواد یراتوب
 هسصع ضاما « ران الوا زاح ینقحو تیحالص كمليبهدیا لاغتشا

 ۰ رد راصصحتم



 4 دا تامولع» ۳ +
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 و فعض احور ء اسح صوصخاب . رولوا بلقنم هرلنو قراقح

 «.رد هدايز كب یرثأت کكنهملق هلاخ رانا هدنرزوا رلنالوا لولعم
 هرلککرا «راررحم . ردراو تققح هرذر قوح زا هدرازوسو

 یرلنوا «كردیا مکح هلیراملق هدنرزوا رلنیداق نانلوب فصض هلتسن

 < هدرلرپش كوبوب .رارویلمهدیا عضوهلکش یرلکدهتسیا ًاحورو ًامسج

 : هلحوضوو تهادب نوتوب .یرلیراکنوسف تردق وب كرلررح كوبوب
 ۰ ردهدکلوروک

 نوا تامرپسوک درام ضب را یاد وو وخ و

 یامور یەدنما « رورو » <« هتوک » ندنسادا هاشم انالآ

 یک « رهترو » راجینک قوجرب « نامز یفیدزاب هدنحشرات « ۷۷۵ »
Asیر یا کنم کنارم  

 هد رات < ۱۸۳۱ »6« امود ردناسکل ا» كاذک. رلیدتا هلسب راتایک
 ۰ ی تا« نود ۶ یو ینیشع صارتحا ي د دش و موئشم

 .یدلوط هلرا «ینوتنآ» هسنارف نوتوب «نامز ییدتامشن یتامور

 رانا : زرولس و ام صعل ۳ کوب هود مت

 طرح رانامزرب یسهنابرشم خوشرات آ كعد هلصوصخ  هبنامع هعدق
 هحیک رانو 6 کی دنا دلو ناراکتعنص هصزرب بیرغ هدزمعامجا

 <« یناببداتیولعو تلاصا مه لرهدیا تابح راما هدراناخسم زودنوک

 . رلیدسا دابرو وج یراهبملق تهازت یدنک هد مه

 « یب فک اع « یلاہن لک « یسیمزج « یطو كکب لاک كاذک
 تیرح شا یراحور « كردم یهنطو تاقرتو تاحاتحا یسایور

 هدنسوشراق دادیتسا و ظ « راراک ادف یتقح عوشم هاتطورشمو

 نسح كم اسرود .یدروغوط رادوجو دالو رضاح هتاح یا دف اباد



 ۳۹ تدا تام وهم

 طلا رش هدم رانا کیدرتک  هدوخو لررک هلع ا یا

 یصاخیشا ۶ یباقو « ییاسسحم یهدنجراخ لص یا خا و هبنابح

 تاچ کیک ررحم هلع ءان . زرتتسیا تمروک : تكعا

 ییناتسالاح رب قفاوم هنسهیصخش بوضع بایسا ضعبو « فداصم
 راهظا كردیا رغتو لیدم یک. هبه وصخ تصخش قواو ؛رلآ

 . ریا هاراو

 ندیا عدا ینکیدتا راقتفا زا كب هبهعاجا تابح كناندا
 ٤ ینکیدلببهدیا كارتشا هدهطقن وب زکلاپ هلا تاسدا كناح « تاوذ

 ندرت یارجا هسرزوا تمحو رشپ كتهسدا تالابخ « هقشب ندنو

 ۱ . رارهدیا نایب یتیدلاق یلاخ
 تابح » : راروئو هدهعفادم هدلو وش هلتموم « راتو

 كتيرشب «هلبرابرج یدنک «صخشر, طسوتملونشم هلیسهیصوصخ
 «كنسهزاغم «كنبوا ؛نمهیالک | تک الفو شاصم «یت راصارتحادبدش

 هدنسهرا راهمش قحن | یفیدنل وب تاحرب ماعریاقشاب هدنجراخ كنيدبعف

 ۶ مراباتک نامزیپآ .نههدیاذوغت هما هتحوز وا

 «یرلکلم «یرلکب ءیرلاشاب ءیرالارق «یراهاشداب ؛راشوق د هراورتا

 تسزج هلبرابتعا تیموم هصالخ « یراراکهلبح « یرایناح < یرابر |

 و . روروک ٤ روقوا یمیاقو < یصاخشا قابط رب نالوا ندا
 هلسهسح و هللاخ تاسوه كررح « هلتعس هیجور ریذیاب رغ داق

 ندرانو ینسهعانجا تامولعم «قرانااهصاخشا « هعیاقو نالوارا

 یعس کم, زکب هراشوب نلیرتسوک هرز وا قلوا لاثء رب هدناح « هما

 ` ندعسطلاح یسیه یرانک « یراترف «یرلتحم كرلتوا .ردیاتربغو



 هر دا تامولعم ۲۸

 رویشلرب هدهلبا هرئاس ةسیفت ميانصنوتوب «تایبدا ءانب اکوب .رداشام
 زا

۸ 

 هلا تانح E شاو یھت وم ورعان تنش وا

 هیدمش ینایرظنو راکفا ك رلناشدلاج هست یاسانمکهدنسهرآ تاسدا
 كدایاملع نونو « شمهمهدیا فقوت هدهعطق و هنیعم هطه رب ردق

 هلع ءانب .ردشمامهنلوب كرتشم لصور, هرزوا قلوا یراکفا ٌهصالخ

 ادن رونا راع یارجنا ها یعامدا « هاندا ییافساو

 E ك ءا ناو درس تایرظنو تاعلاطم فاتح « هدنس وشراق

 . رروسلاق

 تابح كیاشاعو نامور « وادروت سفام » ندهروهمشم ندقنم

 یارحا هدایز ندرت هرلنود كنابح « ههعاهجا و :

 . ردعناق لماع نیک

 یرلفدنل و هد+ شب تاتشح و تاقفد «راررحمنولو

 یهبداع صاخشاو عباقو رک ك ییدلس تابنک یھ «نامز

 یراکدتیا فداصت ماد هدناح « نئراق اریز ۰ رازالا هراتعا رظن
 تاسسح قاط رب رانوا . شههدیا لمح ًاصظف هنلوا فداصم هراش

 یی كنهبنادجو تلاحرب نانو دوخوم هسیا و . ردرقتفم هبهدیدج

 رب کیو دض هلماعاکوا هلبعاطقنا كرئأترب « هسالقنابهبنادج و تلاحرب

 ارش مت داگب دنورو یا  ردتفک ر طر هلو ربات
 كنبجراخ یاوه «کردشمشل | ردقوا زمسحو نادجو هبهبابح

 نسخ هدنارأت یرلکدتا دلوت هرات وا رک کما سح ینقسضا

E a 



 ۲۲ هببدا تامولعم

 هدراتمنص ددعتم یک ییدلببهدیا جازتما هلیربر تعنص ییا
 هدرب رب تادا ۶ ضقر هلا نم داش را

 و نکل . ردیا تقافر هنر رپ یرامعم « یشارتلکه همسر . رونلوب

 لکش رب راکشا اهد ء حضاو اهد یموزل كندحو یهدتمنص هدریدقت
 . رونلوو صا < یطق هدایز اهد نوناقو ؛ زدیا سک

 یار یلوتروا هلرامسریراراوند "الخاد « هارالکه ًاجراخالثم
 ندرارظن ینوا كرەدیا ببغ یتسیرامعم رادکنهآ طوطخ « مشنح
 ضورعم هضبرعت و دیقنتعطلاب ندنرظن هطقن یرامعم تعنصو ؛رالقاص

 . رلاق

 هطوطخ هز یجنرب : روییرییآ هبکیایتنص تابش تاعلاطموش
 نالوا داع هطوطخ .ردرائانولوب هدرا ی و « راتالوا دی

 ی یرلکدشارب یالوق هلیراریر یرامعم < شازتلکیه « مسر
 . راریلسهدیا جازتما هلتلوپس هد یرارکید

 تعبص رب ا کج لیا ا ر ا ها وا.

 «یمسر « یهنوزوم تاکرح « یراکفا « یەم لاکشا ؟ ردسراو

 یرکف هلتدوص وب و ؛ ناللوب هدنتیباق جنم ینییسوم « یزوس
 نالو یسهصوصخ تداثا اینک ۱ « ینوسحم لکش ؛ هلسیدام لک

 <« رکف ییدتبا تقافر « یسح ؛ هاسح ییدتبا هدافا و غیلبتو رکف

 نانلوب رم یابح نوتوب هصالخ ؛ هلا راوشمو زرط ییدتیا نیقلت
 ..؟ ردیمدوجوم تمنص رب نلیبهرتسوک هلبلاکشا

 قلوا یروصم كنهمان تابح « هسا دوجوم تعنصرب هلبودرک |

 . رلکمزال قلوا ویو كا < ییساو كا كنهیرشب تعنص ابرابتعا

 تعنص نالوا یبهبعدش رب كناسدا ؟ رددوجوم تعنص ول



 هدا تامولعم ۳۹

 هفانخم عیانص هک دوللشالک ۲ ندناحاضیا نلیرو ردق هاروش

 ء روسروک یتسهفظو تانیرکید یرب . رادوشلرپ هلیراربرب هسیفت

 و ا
 هلا یرامعم تعنص « تاسذا الثم ٤ هاب ر رب تعنص هعش یه اح

 جازعما هل رلر ر كتعنص تادعش . شعهشلرب اللصا ..؟ یعرماسهشهارب

 هصوصخ هجا ضب « هنیررب قوج زآ نوا یراملیهدیا
 هليا تایبدا هکوبلاح ؛ ردطرش یسهلوب بیرقو نیقای « هلیسییالوط
 .وددوجوم هساسآ هحضاو قورف هدتسرا یزابعم

 كملسهدیاجازتما هلب رکیدکی ٤ ءانب هنسلواكمد «تدحو» تعنص

 تداساو رک | .ردللواعبات ققح هنیرکیدیربندتعنص تابعش «نوجا
 ارا تو تفتص راء هی هلو شرکا هوا ها وا

 دافا كن هکرحتم طوطخ مماطرب فیرظو لزوک . ردک رولوا بغ
 کوب « نامز ییدشلرب هلبایسوم « «صقر» نالواكمد یرادکنهآ

 . رولوا روبح هتکرح قوت
 . ردیراح هدعاق نع هدنامز ییدشلرب یتسوم هلا تاسدا

 هناسدا سوم هد « رالبودو و » نالوا یواح ەس تاعطقر ماطر

 هد «اروا» رب هکوبلاح .ردزوس نالوا ساسا هدارو هکنوح .ردعپات

 قسوم عماس ره ندک هیارپوا هکنوج . ریشنکد همام هلئسم

 كناسدا هسا نوحا نانا یدصقم و « رک هاب دصقم كمهلکید

 قرهلوا عبات هوم هداروب تایبدا هیلعءانب .ردمزال یسورف رس

 هلبرابتعا یسهساسا هصاخ ؛ردیاهدافا یهموع تاسحو راکفا زکلای
 «رولوا سکر تا ۱ تعنص رب نالوا لیلحم ثلا



 ۲ هدا تان ولمم

 اهد نیداق رب یی هنادىم ہر کص هفض چاقرب « لام ًاحور < الف اکوا
 هردنکسا هد مه ؛ فیرظ « لتامولعم « لزوک « جنک هدوا :روقج

 هصالخ .رونالشاب هنافشاع .تباقر هدنسهرا رانداف یدمش .. لئاشت

 بسر هقشاب « تکرحرب هقشاب « سحر, هقشابهزب یقاعت كنهف ره
 ناب قلا یرآ را یسبه كرانوب . روسدبا ضرع هعقو رب هقشاب

 . زولوا هحول رر ربا یربا ینه < یلس هی دبا مس هنس رز وا

 رکید هطخرب ررح :ردراو هطقرب كدا تقد هدارو طقف

 یزعاظونمو تارطاخو « هوالع كلر رب بم اد ر < طخر

 س زب ادتنا .رولبهاشای یسهعو ته كلاکشا كردیا ظاقا

 نداخ اجور < تمرارف دورنا نیرو ر را

 "هلوفسب ینتعضوو لاکسشا كرانانولوب هدلاح وب . زرونالک | یتیدلوا

 . زرولیهناشاب هلبسیموم لکش هرکوصو «زروییراقیچ ندزعارطاخ
 ندرانوب « هلرهدیا هسیاقمو طبر هتیربرب یطولتخ نک هوا دوخا
 مات لا ۳ هد زمعامد هدندب و < زاووس هلوصح تدحو رب

 هدرظنکی  یدنهیالوت هدیرژوا هحولرب ون کوب لاح . رولو دوجو

 ۱ یدریلشالک 1 » راسب هلو ر وک

 نامز ء هموم تهرب هدلخاد هفاسم « «میس رآ تعنص» 6 هصاللخ

 تاه رب هدشحما نامز هدا « تاسدا تعنص » ؟ هطقرب هدنص وصخ

 . ردکعد هطقن رب هدنلخاد هفاسم « هیموجع

 5 سههدیآ اوتحای رب چھ ندهفاسو نامزو «هحنلک ه«ییسوم»

 للحم یقسوم یی . ردیا ناسح و رب دشت هد 6 هیاکحو له هوا

 ۸ لابا .نیقلتو مالا سموم تح يجرم كرولا عرفو



 هدا تامولعم ۲

 یوتع ینهآ هلضف نوحا كمل هديا نکا رم قفو و

 ..ردشما ط وقس اعاد هسدا 6

 قید هدندرظن هطقن رب هقشاب یهرتاس هست عیانص هلا تاسدا

 تار ٢ 0 هاب تادا تمص تاعوضوم :.زرلسمدا

 ؛ ردعپات ههمو طئارش ْماط رب یک هفاسم و نامز هسیا هناح

 ردمیتل ىنا كراو هدمر اسم هفاتخ میانص هنلع ءاشب

 كار وص یهموم تنه نالوا هدنلخاد هفاسمرن همسر الثم

 ا ا وا نر واع نوک و لدا او یک
 . ددشهوا كرت هناسدا یصوصخ

 هدیدلاسویربا « رارباح لشب « نامز زکشیدقاب هیولبات رب اضرف
 ارک وص« یاح رب كج وک یکدیرش رب یامهدنسهقرا كرلنوب «راحاغ |

 شاد یکم وا ایر لوح دال راوزاو هلتساو. مراغااب و

 و طقف . رولس هاشاب یهفانم رب قوح زآ هحول دلوحوک رب

 را اب وو ارام دود رکشاب هد جالب ورم کروم ریل
 6 ی یسه < را و رب رب :هدرالوب وب هد ه « هدیاح هن

 | . ردهدتعضوو لکش نع ی
 ی « رشا » اضرف «یترئارب كدماح قلادع الثم هدرب یدمش

 تاصارتحا یاضاقت یهدنخور ردنکسا ءالوا : زکسالشاب هتم وقوا
 < روش کا وطسرا  یملقم هس وشراقب داناو ت دوس واک 1. هزن :لاماو
 هبیرادمکح-ماقم - ی درک اش داتسا ء روشونوق هلکنوا ردننکما

 یرثا . روس دبا دىق - هلطرش كمهعا رونصق هدنامارتحا دناع
 ۰ رک وضو رک: یا رب هدنمان وص وس « هح دا بقعل اهد زا رب

 وز ایا . ۰. نؤتفم E دنا نداق د < لزوک « جنکوب



 ۲۳ هس دا تامولعم

 ایز اغ تادا ورم ر یمنی او
 كنبراربرب ًاضعب راتعنص نوتوب . ررتسوکهدنروصرب راحس « بیرفلد

 هلکش رب روم دايز اهد « غلبم هدایز اهد هلا بصغ یبراعوضوم
 . ںلردیا غارفا

 هدافا « هلیاهصوصخ فئاظولبمح هنیرار,ب هسیفت عیانص هتشپا

 هدافاوخیامت كنسیر, .راردیا لاک او حضوت یش یرلکدهتسیا كنا
 < هدافا هلقلبالوف یرکید یشش ینیدارغوا ت کو تالکشم هد

 هدتسنینیداوا مزال یرکید یتکیدلیا هاراو راہظا هجهلضف كنسبرب

 ۱ مرا غیاب

 یعورشم دح ء« توا .. ؟ ردنا کم كا نامت یدودح وب

 یدودح كتعنص هقشاب « راکنعنصر .ردالوق تیاغ كعاناتو سح

 ترک طر "تلخ هظفاحم ىس ساناا ع,دناخ اد
 داع هترکید < قق او اقم ةد یسهباق تم طقف زا

 ساشقسومر .ردمزال كعافقو لاحودنامز ییدتااهایهفطو "
 هدفاهبمامت ء هاجوضو ؛ رتسیا كنا غیلبتو ساسحا یراکفا مقاطرب
 ماسررب . ردنوذام هیافا یتسوزرا و هلط رش قمالواعبات هنسح كما

 كمتا فیرعت و نیست قوا طقف « رلسهدیا ماہلا یقالخا رکف رب

 . رواوا شما روا یتدودح كنتعنص « هسراشوق هدنبهقزا كلما

 غیابتو هدافا ینسقسوم كنهآ هلماعایو ینمات لک- « هدكرعاش رب
 .ردشح قع وق * هللخاد كنها و كجا ر وصت یتشر, «هلسروص كمما

 . ردققح تقفوم ۳ هد رب دهن ييدلدیا زواحش دودحو

 اهد « دابریاهد ندکعا زواح ینتحالص دودح نوجاتاسدارب

 ی هقفد تالاصفت و تاقفد اردا تباقر هلمسر ؛ زام هل وای شی انف



 هدا تامولع ۳۷۲

۷ 
 نا ی هست ةا جیانص سا | رم عیانص ر ثایرا

 : ردلکد دوجوم ماتو یطق طخ رب كجهبهدیا قیرفت ندنرکی
 زا « ندنرظن هطف هفظو « ها تاسدا مسد « هلبا ییسوم تایبدا

 هلع نانو یسوشموق « یدودح كتعنص رب . رارلمهشلرب قوحم

 ییدتاجازتما هلکنواایو اغا ینسهنیظو كلوا «لکد هده ییدغلرب

 . رالشاب هدهطق ییدلبا بع یتهامو ساسا داع هنیدنک نامز

 . یلبهباشاب هدنلخاد یدودح كنبراربرب هسیفن عیانص « توا
 كنه رایو كير رب هدهعحق هباکح و رکف رب هدهحول رب اس

 هتمنص ره : ددراو یش رب كجلیدیا تقد زکلاب .. رنولوب یتیسوم
 مشر قحن ا هدنلخاد كلوب هسردیاجازتما هلبسهقشاب رب تایم داع

 . ربلاق هدنلاحح

 لش هنسهقشابو هدافا یاس نلسالبوط ندلوح رب اضرف

 مق ؛ دیرتسوک هلیماع ینوا هچروف « نامز زمکیدتسیا كما غیلبتو
 . رابا نبقلتو مالا قسوم ؛ دلا لاج

 1 0 سا ها کلانتری
 یا س نیا لادا ا اف تالک هایت کوب. ندا روا
 «زازتهارپ هلیراتعایور ساسا طقف .ردکعد عوضومرب دناع هنایبدا

 كتکرح وب . ردلکد یشرب هقشاب ندتکر حرب « نابرض رب « چیه رب
 < لو روصت نوا تافسدا ۶ د انس وک یخ زا کش مسد

 . ردا ساسحا هلا نال یدشو تلوص هد قسوم

 1 ا نده | |



 ۲١ هدا تامولم

 نوحا نا رر ندنوا نوسلوا هسرولوا لصان ره هعلاطم

 یسلانو نساح را ر قود » . ردقوذ یش نالوا مزال قوح لا

 .ردلکد دوجوم هدسک یه عیطلاب کلم وب « . ردیسکام كما سح

 ندلکش رب لمکمو مات كنوا سرک | هلس رلنالوا كلام ا

 باقود ندنرارا فان رکیدکب دارا قوح رب . راردمورح

 كس رام ال 6 یرهل وم كب « هنوع لفوت » الثم « یرلامامالوا

 «ورءدید» « «رهسورال» .ردشانندنو فرصیمامامالک | یهتنوفال

 دضم كنهعلاطم . ردرلشعا تیاکش ندنتلف كنرابحاص مات قوذ

 نلیدبا هعلاطم . ردهتسباو هتسالوا قوذ بحاص كبراق « یسالوا

 كقوذ قحن ١ « ایض ناراقیچ هنادیم هدنتلا حوضورو رب یثبش
 6 هک یلاماع ون وا هد یو هفام عم . ردحوضو " هاعش یبدکو د

 ندرلش نالوا دفمو مزال قوح كا نوحما هسرت قوذ هعلاطم

 . زود « ردیناخ رادم هلرکف « هفلاطم » : لاک قمان . ردسیرپ
 ییکیدتنا" لیکل یک یا ره راپ و یا و

 هقوذ هس ر : یدال ا یشدنولو رادهقالع كعس هدوو

 . ردلالوا فوط هبهعلاطم هدايز ندش یه یادم یهدنصوصخ

 یهسدارات | یعی « قموقوا رارلا فلتحم دل. اع هه دا كلام فلت

 تقاطم < هنیراقل رمح تاش  كلعنا قود د یه ا
 تقو یتیدلووقوا هعفد ر . رداودر رّومو لجاع كا یشراق هبیقلت

 کلب تقو ینیدنوقوا هعفد یحنکیا رب « رارثا قوج رب نیهلوس
 ییماکت لحاهقوح رب كقوذ ؛مماسهدیادونشخ هداعلاقوف ییلاطم

 «یجنکیارب « یرلرئا نه! وسهدلاح ینیدنوقوا هوا «نوجا یتیدلوا

 : ردنلمهمنکح ندتموقوا هعفد یحنحوا رب هلراهلصاف نوزوا یتح "



 هر دا تام ولغم ۲۰

 وزرآ هنس ٤ هدلاح مي زنی N هصوصخ و ن . ردلکشم

 : یدشعل و هدنقارتعا « ےیلم هاب وس یمغیدام ال وا لصاو هن هح رد مکیدتبا

 كىو و ؟ردلمهبا هعلاطم ر 7 تیدا فک قت یا

 هراتعا ران ااص ای راهصوت ی هدص وصخ و كم راباتک تاسدایسانوحم |

 «یلاموقوا نوجما كمهلبا لشو رب دقت ینو اكر هديا فک تب شم .ردیلمام ا
 «رار تبن مو رح ..ردىلمەلا یرح یم الوا هدرا نانوقوا مو

 نوحاقیرفت تنم یهدهملق رانا . ردشال رغ هلج یزمتقد ران

 . ردمزال یلامکتسا كنهقوذ ةر هدرما لوا « هيا

 وجا اتا اسا دل هحوقوا باک قوح یراق

 | هاغم وفوا یرلر رج تجسم « هه هس » و « نل « :رلرلب وس

 هریدشلاهاحیاسنا كن هملاطم قوج هد « سب وه » یکیرلکدتبا هبصوت
 ا کر روک اولا لوط را ا یک کس
 يج ٩ ینکیا ۽ یک نوجا تنلیمدا .منلا ها تست و
 .ردهدن رکف یيدلک مزالیمهعلاطم هامام كرار رح هدهحرد یحنح وا

 چاق س نوجا یعادیا هیصخیش ترص رب ىع * لیثع دارم رحم یی

 «بویعا افتک | هلررح رب زکلاب طقف . ردحج افتک ۱ هاررحم دلو و

 هردمزالهدقموت وا یرلررح نهم زکپ هنر لرب و ءر ار رک | هظف اع یع رکو وب

 الوا ۰ یسانم كا .رولوا یدل ام رم روک كررعرب كوب ناسنا هدلاح یسکع
 یراءء« و كع ا ریش قحاتوقوا راس 3 رلراوب 8 ردقهوقوا یرل را یا

 تیاعرو دص وصخ و هر ان وقوا هکر الب هدرلن وا تقوواو <« روروک ینتمدخ

 یهرئاس نیررحم « ندقیفدنو < هلیقیقد كرلررع كوب : ساسا كجەلىديا

 دارا هو ۰ ردکیلسهدیا هدا تارا صف وغ وپ كرح هدب | هد اسم هب هاا

 . رداکد مزال قموقوا باتکقوح نوجا كع رکوا یرب رح تعنص هلیققد



 ۱۹ هيدا تامواعم

 یراقدللوب جاتح هغ شلاح «یدازوا نوزوا دارانبهتسیا كمرتسوک

 نیهلیوس یغیداملوب یشکیرب چیه هدنتلآ شنوک . روییدیا فارتعا
 . ردلقح قوح ك هدنسهعلاطم وب « رهسور ال »

 تباثهلبماع یتیمعا مدع کالئالد کهدنملع یسهعلاطم همدا رانآ
 هظحالم « ك ونشود زار هدنقح هعلاطم زرط « ی ندفدل وا

 ییدالوادوجوم رتارب دضمریغو انفنوجما علاطم رب یا . ردپا كما
 .ردکعد قو ناف ی دم و یا هدنوحآ ءراق ر نایامالک | 6 17

 قم وب یرادلج « یکی یدهیوس قرالوا یقح كي كنوسنالواتسوک
 كيصا هتسممآ ر ؟ رد فا تر رو

 دج رکف بحاص هکملس زا یمد# ولقسا یفرال ۶ یی

 ندنوا قلاق هدنتلا یددش ذوفن هلرتارب نلیدیا تئارق . زامانولوا

 هر هظفاح ج | لکد هباک د هعلاطم و کن وج ؛ ردکعد كمهّما هدافتسا
 یر هنسهف ره كباتک ینیداواهدقموقوا «ملاطمرب یا .ردیا قلعت

 هک ام ندنراظن هط یدنک ی نراکفا كر رحم «كروددا فوقو تک یوا

 یسهدافو ؛ رد هلداجت رب اتداع هعااطم , ردلاتلوا رادتلباق هققدتو

 یاب هلس ت والغنم هدهلداحا و زود طلا هطتش ون يا

 [ 1: زوهافتسا

 كوبوب كا نوجا ءراق رب « رلهعلاطم یحطس « هل « طيب
 هاتدج لاک هل ندرارتا یراقدع الشوخ < رلعلاطم ققح . ردنمشد

 ارثا انف رب چه : « هتوک د یراکتعنص نالا كوو . راردیا تح

 كن هملاطم «هنوک . یدرید «نیسام ولو ی وتح یراتهج یا ضمب هکردقوب
 لا كراتعص «كعرکوا کما هعلاطم » : نوجما كامرتسوک یتالکشم

 ٠ غیاصز هدنقح ر رح تعنص : نوسالو:-وک ["]



 هدا تاءواعم ۸

 كلا« روم كلا هدر رج تعنص هسلا دلش . ردیا قوس هدنلق هدوب

 كنيراتاسدا نالوو ننال لصا ابدا رسنارف . ردلوصا رب یعوم

 دلقت یتایبدا مح هصاخلاب هدیاسبدا یلنامع « هسشلک هنادم ندندیلق
 ردقوهدنرزوا رلتاسدا . ردشملمهدیا تیدوجوم یادس هاسهطساو

 هتوق نبع هدهدنلکشت كرلتلباق ویو « دىلق نالوا روم و دفان

 < نهتنوفال « رهبل وم نیا 6 ولاوو <« یهروق . ردراراخد+

 دنلقیرلررحم نمتالو نانو یراراکتعنصكلویون وب نوتوب كنهسنارف

 یک بلا خبش « یا « دن « لوضف « یخبش « یک یرلکدابا
 .ردرلشمالوا غرافنددله یرلمج هدیرلامسلوب وب لا تانتاس دا ییئامع

 ؛ردلکدكمعد لاعا رب طسد ایو قلحهموق رب یداع « دنلق هبفامعم

 یدنک ی رابقات زرط «یاسحو داکفا كن رلاقشاب « دلش رب مای و یت قح

 و « هکردکعا تکلام یاعدا هرلنوا بودیا نیولت هلتصخش كنر

 یرهناسفایسا ك « پوزا » . زامالوا عنامالصا هتصخش كراکتعنص

 ر یصخش لا هدنسارزآ یراراکتعنص زسنارف یهتنوفال <« یس دلقت

 هدیدالوا مهلم ند « یولثم » « یک ییدهمهدیا منم ندقلوا راکتص

 . ردشمهمدلا لالخا تفور چسه تصح كىلاغ خسمش

 ءرامدآ یيدر و ییمات «یهوروس رادلقم لضس » ك« ساروه »

 هکو یلاح ؛ ردرلسلاوز ثاط 1 شایایالک | هاشال یتساعم كدیلقت

 تیزهزارحا « « ساروه » ناتولوب هدناسابتقا قوح كب ندرابلناتوب

 .یدشمالک | یناكي ینفیداوا مزال یسایانم لش كنبرلاقشاب نوجما

 < تدص وصخ و تم هخیش یراقدناصیسطویراف كرل هسمک ق وحر

 فورطمهلسهصوصخحم تبارغ ؛ردبوسکمو ینص هدایز ندقلوا راف

 تیصوهخ هدنراراو ینخیدلوا یس رار كد « « وراغدا » عاش



 AN E هيدا تامواغم .

 یونتم » بلاغ خیش « ییرارعاش مجم نوتوب هلیا « یون ربش ىلع
 ۰ یدراشمالفاص هلبا ماها رب كوبوب هدنراهئفاح ی « فرش

 كنوو « یدیاوف كتارق هيدا راثآ « راراکتنص نوتو
 . ناردیا فارتعا یتیدلوا ساسا رب لو كا نوجما یر تملص
 سیف كب هادا مع هدلاح ینیدوقوا زا كب یک « ناسژروژ »

 نونو نام < رظتف ص نوراتسا بیتا ناییدپ و تا

 هدنسهباسدس رت هاب راهستکم تامولعم ی رله رطف تنلباق «راراکتعص

 ردقو هار نوجا ق باإبرا هلو و كا كجا رف ..ردرا ځا وا قفوم

 داران الوا كلام هراتلها طسوتم < هبرواون وغود ا E رباح

 تغارف الصا ندتنارف هدا راثا نوجا قود ذي ر « لقا

 , بولسا لکت » الالآ ناووتنا. . یلشالک ۱ لاحود یرلکختهمهدیا
 : هکروید نکردبا ثحم ندنداوف كسارق هدنرتا مان

 یک یبنءو ساسا كرالوصا نوو یهدنصوصخ بولسا لی ٤ تئارق »

 ۹ ردکع دك2ت | قیقد رطس رطس ییدا را رب . یهوقوا . رلسهنلوا قلت

 هب ادم شارا كلام هعااصخ یک 4 « ردا لیکشت یزعاکلم تئارق

 تئارق یجنآ هههرکف تایح زب . رلیا هظفا- و عادا یاهلا ء یراقیح

 قموقوا . رولوا ررح ارک وص ندقدوقوا یثربناسنا . ژردربک هلیسهطساو

 تعاص يک ییدنرکوا یالءاو فرص . رریدلیب هزعدنک یزمغیدلوا هن
 رررع دوو . ردیایصا كلا كياصارتحا . قموقوا ۰ ریتهرکوا هدیریرحت

 هکر دقو مردکر ب چیه : وک هتنوم .ردرلهمرک هلقموقوا ینفصن كنم رلتای-

 « ۰ یدرید . نسهلوا بایتیلست هلا هملاطم رب كلتعاس كيراچ ر

 ارجا رثاتر رضمهدنلکشت كتصخش كن ارقهبیدارا | < یرایضمب
 « رددضم اهد قماموقوانوحما تصخخ ؛ظفاحم» « لرهلیوس ینکجهدیا
 قمقلاق هاسا یتغیدلوا رادهنطخ ردقف هب كلوب . رار ونل وب هدنرکف
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 هيدا تامولعم ۱1

 كيولسا هکریلسهلیدبا جارختسا هجیتن وش ندناملاطم وب نوتوپ .
 كجهدیامدرای کوا سکعلاب یتح كرهمریوللخ هنکلکی « هنتصخش
 یاتک هیبدا دعاوق وب و ؛ ردنکع یبئرت ییاتک همدا دعاوقرپ دیفم

 < لکد ینولسا كرعاش نالف او كدا نالف قرالوا هنو هبهللط

 بانک ٠٠ رده را ینسیوننعو یبط بواسا كابل
 هدنامز نع و هنسهقوذ هب رت كنهبلط « سیردت زرط رب هوو

 ا 2 ااو كب هتملسهفا هدلا یراسار لزوک و یرقوط

1 

 کل و یر ندنسهفلتح اه كنسهلک تاسدا سو ی

 ۰ لا هنهذ ء هحنلتید تاسدا قالطالالع . ردهبدا راث | یساو هلا
 ا فد قاسدا دصع رم « كتلم ر . ردو انعم نلک لوا

 ور یا را
 راث | هدنسهلازاو وح كركف تماقع « هدهبرکف و هقوذ ةر

 یهدنفح بولسا «نوفوب .ردراو یراهداف ویو كب كت ارق هسدا

 هک روند « . ردیرامشر داتمزا ا ام هم  هدنوویشم قطن

 هنسیدنک یدنک تقو رب چه « تلها و ثب رم .ردیرغوط كا
 یاس هرات ر یناه ص ناعتلاىلعال . زالوا ربادب دوحو

 < هدنرلرعش « هدنرانامور « هدنتصخش لکشت كیوا « لهسیا ققد

 ینتارأت كرلر رح کدو 1 هاراباتک ینیدوقوا «هدنسهسدا راکفا

 «یهتنوم» لوا ندزامالشاب هفمزای یزای هوصور».زربلسهروک احضاو

 ندران رب « نایب رب وناش » « شموقوا اررکم ی« قراتولپ » هلی
 رم » اشاب دما یهسور صاش ؛ یدشم هلرزا انداع یرهم نسود



 ۱ هدا تامولع

 دا جارق هکزاآ هرابعا رظن یه وه طف نر ی اق
 كلام « لکد قمزای یزای هللا صوصحم بولسا رب «هبلط یراملعم

 ره .راربنهرکوا ینلوصا كما لامعتسا نسح یواسا یراقدلوا
 تعصر كرتشم هدرابولسانوتو ربارب هلفلوا یصخش ینولسا كررح
 یجاتن « یراساسا « ییاقدو تا کل و هب هماط هتشلا ؟ردراو

 لزوک نوع یلرغ رب كن« یلوضف » نوک و . ردیلهملبتهرکوا

 دلاخ « ینسهموظنم رب كکب نیدلاباهش باج الثم « قهسرویلوب
 كوو .زرولو لزوک یالوط ندبس نع هدیامور ر كک اض

 بلاسم رب چیه ملر یا" « رهبولفواتسوک » سیونهیاکح

 یتکم كبولسار یا هدر اساق اکو < یدرد « ردقو یت داع هب ین دآ 4

 < ییدادغب " کدو ‹قەسروس وسنوخ ی قاب نوک و .زریل رب هد ردق و

 هولاح ؛ زرهونس هراس ناع هدیرب اید ۶ یاشا اش
 بولسا يزد 4 سارا حرا هلا ور « دماح هلا یاب الثم ۱

 ..! رددوحوم یرافرف

 «لکد یولسا كنالفایو كنالف ندیآباجا یسهملنتهرک وا هبهبلط

 هدنراراکتعنص كرو نوو ردقهت رکفندضیش < نالواصاخ هب هک روت

 ياب اسل : ودیواسا هل یر و ك ا ك /
 میرشتو میفت هتروص وب قجنآ یلکشت زرط < یسیقطنمو ییط
 هنساسا یئادو نمو كناسا هدا لوا < صخش یه .یلمهیدیا |

 ینو خش هرزوگ هتنشاق یک «ارگوس را

 هدنرز وا ناتم یانموا ءىس غوط اهد ؛ رل هديا ادس بولسا ںی

 , زابا یاشکناو صز" بولسا ی یی یک



 هيدا تامولعم : 0 ۱

 .ردکروروج هدنلاح یتمودعم كط رشو «دادعتسامخحشرب كج هاسهریو

 تمدخ هنفاشکنا كرلتلباق مولعم ریغ « قعوقوا هدا دعاوق هدلاح وا
 . ردتبمها نایاش هدهلبرابتعا یسلسهدیا

 یرطف هداکلب « راش ینیدنازاف ارخنوم كناسنا » : الالآ
 تعنص هققلاف < روسد « . ردهلضف اهد ندنراقدلوا كلام قرالوا

 كب هدیمسق رب رار هلکمهمهلنهرکوا هلراباتک یمسق رب كر رح

 « یرهمزای انف ردقوا دلراهسمک قوج رب . ریال کوا لزوک
 هماهلا « ییس . ردهدکلک یرایا ندکللنت « ندعاسم نادتف فرص

 یسهحش دیدمریص رب لصات كناهد « نوفوب »؟رءدیا م.دراب قوح كب

 نوزوآ «هللر وصناع كرب رحم تعنص هد«الال |» «هسروشیوسن ینغیدلوا

 .روسیدیا اعدا ینکجهایب هلینهرکوا هلتقفوم لاک هدنسهحشآ یس رب
 دبا ربهدشارتو روصق ردقوا یتنامور یهدنمان « یراووب مادام »

 دولااج یعسرب زوسلمحتو دیدمقجح | « اکوب « « رەبولف » ناپای تعنص
 . یدشلوا قفوم هدنسهباس

 كب « كما هاراو ملعت ییرابولسا كاراراکتعنص كويب هبهلط
 قتکلام هواسا رب یصخش هاررح لوس ره «:یراضه . رددبقم

 عدا یعحهلوا ها یو نکم ربع كم رکوا یرآ یرآ یرا:واو

 تیر نالو لب هراباو ی نت ال اشو ناروا
 < ردلوقعم رغ كمرتسوک قرهلوا هنوع یتنطنطم نولسا كنق

 لوو

 ۳ یربا راس ره رد ورغوط كان هدرظنکی ضارتعا و

 ثمر و قرەلوا لهدوم ىر ندرانوا هبهبلط نوجما ينيلوا ییولسا



 ۱۳ هسدا تامولعم

 فداصت الحا هبهسمک ندیا ناسرد یتسکع هکر داعدا رب یسطو طسب
 «بلاف خشرب یدرک اش ءدصقم ندقعوقوا هدا دعاوق . زامهنولوا

 یروہشم فلوم « تاسدا ے رات ¢ لکد قعای دماح قلادع ل

 كنبرادیقنن سح «هنبراهقوذ ُهيبرت كرانوایک ییدیدكنوسنالواتسوک
 نکر شیلاح هنلکشتكنقوذ ناسنا »ندتهج رکید ؛ردقمشیلاجهفاشکنا
 ۱۰ یی رو هنیدنک یدنک هدینولسا

 رودوئت عم « نوجما قتلوا بیدا رب كوبوب « راکتعنص رب كويوب
 كسرطف دادعتسا « كماهلا ىش رب جچسه « هلهحو یساعدا كن «وسر

 : هلس « نه تیلویا » قوساف زسلارف روہشم یتح ؛ زامهوط یر
 هدیت رام كنايانمو صقاون مقاطرب ربار هایسیدنک ن کر لکه یابند ناسنا»

 هنیرارادملع یسیردت هيدا دعاوق «راهعلاطم وب .یدشعد « .ررتک

 مت یهدنسیدنک ناسنا . ردهعفادم حالسررب يتوق و یا وشراق

 قوج رب هدنسف «قرهلاق ربخ ی ایک | ندتیدوجوم كدادعتسا

 هکل رعاش « « هینوغلیفوثت» رعاش كوبوب : ردیا موت راتلباق شلک
 قاژ ناژ» ء شمروک یتلباق قلوا ماسر هدنسیدنک لوا نی

 ...یدتهای+ و | :ینینافا رخ ی نده ها و

 كلام ههر رحم تیلباق رب لصان هسیا اشاب نانس ینلوم « همانعرضت »

 ات داع .E ندتدوجومر نوزوا كلاس قرف ۳ «یتنیدل وا 1

 «ناسنا هکرولوا كعد .. یدشماسهدیاسح قرهلوا فداصت رتا رب |

 .. ردربخ ین هلیب ندنتیکلام هدادعتسا مخ رب لصان « هلتیرنک | یتح
 رهرع تربح نایاش هکلب هدریدقت ینیدلو فاشکنا نمز ر دعاس |

 ي خیاصن EWE رب رج ا اصرو نوسنالوات-وک ["]



Eهدا تامولعم  

 ققدن كنهمدا تادبا کشا « كتعنص هعدق سئافن هفام عم

 « قمزای لزوک . ردشمهعا بئاغ یتیمها نامز رب چیه یی و
 نیهتسیاقل | هقوذ ةسرترب نوجا قلوا باقوذ ندرارتا نالیزایلزوک

 .ردهدنتیر و قموق وا هلتقد لاک ی راداتسا ك وب وب كننایب د| یدنک<سک یه
 «نیهموق وا یلاغ خمش <یگردن « یی «یللوضف «یناشابناتس نوک و

 قوذرب ندناراعتسا و تاپیشت یراقدناللوق « ندنتعنص بولسا كرلنوا

 . رازامهلوا قفوم هلتیرثک | هنمزاي لزوک و یا < رهسمک نیهعوط
 هردقت و ترحیاسنا قموقوا یهسق رانا د یکییدید كنالالآ

 یننساحم كنیرلهقشاب هسیا دل ؛ را قوس هدیاقت رده و تربح

 « . ردهطساو رب نوجا لشع

 قمزای یا « قمالک ا بوروک ی رلکللزوک زکلای كنهیدا ران آ
 اوتحا شهدا سلاف ندفرط رم هلع ءان ۶ ما تیافک هراتسهتسیا

 نلکمزالیانتجا «ندتهج رکید «نگردیا حاضیاورمشت ینساحمییدتیا
 کما ییران [هارا دلراررحمینایاب نوجا تاملمهنالک ۲ هلَشال یراقلانف

 هلصئاق یک هن هدافا « رولوا لصا بواسا رب للع و اف . ردروحم

 ندرانوا نکرازاب یزای هکردیلهمروک# هلماع درک اش یرانوب قا
 . نوسلوا قفومهانتجا

 < یتیدلوا یرطف كانتتلباق ریرم نسح « راهسمک قوح رب

 چه دلرانیتسیا یتمزای ییا كرەديا لاغتشا هلیا هيدا دعاوق هیلع ءانبو

 هسدا دعاوق و < راردیا اعدا یترلکحهسهرتسوک تقفوم نامز رب

 « ریسکش رب « یلوضف رب كنهسمک رب چیه هلقعوقوا یتح قموقوا
 ردق وا « وب . رارلبا نو اندام یقحههمالوا دماح قلادع ۳
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 ۱۱ هیبدا تامولعم

 نلیدوک تیزوبخم هتباعر یرب ندیکسا نوجما كملیبهرردنایوا ییدب
 هد را هنس ےل وص وش هصاط اب تما هجردكنوو یسردت موزل كرلەدعاقوب

 . ردشلوا هشفانم و ثح عوضوم یا

 فورعم هلنصوصخ و تبارع یک «نومروغو دیمهر» ندنسدقم

 «ابوولوآ كی یدل انسا تاوخ ین یدادفط تیم 1
 ر رحم لوسا «تكنهبدآ دعاوق « رکفت و روت بابرا مومملاب یاس
 ندننککنانکسا ید زرط كنو کلا . راردل/اقهتسیردن موزا
 هينا . ردشلآ تنهام رب هقشب .نونوسو «شمشکد قوج كب

 سکه « « ولاوو » الثم «ریرح بابرا نالوا بوسنم هرلرصع
 هتتیدوجوم كن هيدا دعاوق ماطر, یفت لباقانو عابتالابجاو نوجما
 رانبهتسیاكما فوقو بسک هنسهققد رارسالریرحم تعنص ؛رایدعناق

 سکع هک وح ؛یدرارولوا روح هعابنا هدهقلطم تروص هراهدعاق وا
 . یدقفم تقفوم مدع هدلاح

 تعنص . ردشمشنکد هلبماع عیطلاب هعدق راکفا یک وب < نوک و

 کسا «الالاناووتنآ» فورم هلسهددعتم رانا یهدنفح ریرح

 یسهساسا سصقاون كرانوا «,نکردیا ثحم ندنراباتک هیبدا دعاوق
 : روسدیا تاعلاطم درس هدلو وش هدنقح

 بولسا ۰ یزاج بواسا ۰ هداس بواسا ۰ یرباتک ثایدا سا »
 بئاغ نامز قوج رب هلقعالک ۲ یرلقرف كن تخم بیلاسا یک طسوتم
 ؛رولوا هدقانمو ثحم عوضوم یتیهام دكرللابخ ءیوق كراهدافا .یدرلروییدیا

 4 دار هلن ءرک وا یح هل دبا قیر لصا ند کیدکت كل مدد_متم عاوا و

 ۰ یدرویلیدا لاقم لب وطن ه دنقح یرلو زم# تافص لر هدصق ر هللات ساد

 « [*] . زکحهیغا لافتشا هلرلتو زب + ردهشاف ی راوب نوو هکو بلاح

 « سرخ تعنص : الابلآناووتنآ ["]



۳۹ 

 اسوا .تامولعم ۱۰

 رارقسو لا نووسو هنج يرام هودا یک لئابم تمبص

 < رازالوا مد رکف یسهلدیا قاط مالا الما هدرلهلثسم - نالوا

 ینسهلدیا دع دا رغ كرارثا « جراخ ندنسمیدب فیرعت كناببدا »
 هرارتاینیدیلواسسح باقوخ سکه : هروک هراتوا ؛ رادو لوو
 زارحا یتفص قدا هبملق راثآ ؟ رب راب مدنفطع مندا .تهام رب
 ی .زامالوا مبات هظرثر چیه نوجا

 تعنص . ردهناروریطارفا كب اعدا و « هجنمرظن طق مر
 ینتتفص دا: كنهسلق رانآ و یتیدانوا دوجوم تیقلطم دن زال

 . ردعبیط تیا ینج هام هلو وط عبا هطرشرب چیه نوجا زارحا

 و مات هطئارش نوجما كلديا دع ندا هملق رانآ » « زکلای
 شلک اب هدنزرط « ردسدا رتارب ق لوصح مه ناعتلاىلعال » « كم.د

 ورغود هب یلابخ ٌهياغ « كرهمعهزوک یتعنص دصقم . ردیلمهلدیا ربسفت
 هناسدا ةرنادالصا « یرارثا كملق بحاصر نهنارظنو رکف هبجوت

 دعاوق ماط 8 او هاقمال وا هقلطم نناوف هدناس دا ۰ زامالوا لخاد

 یس هلماع هدا راکفا هدیوالوا هلب و رک ۱ ؛ ردوو هررقم `“

 نهژوا « هدماح قطادع یی ان اعم < هع دن ییرورس < یدبهسل وا

 ۰ یدنههلیدیا ضارتعا الصا هراندیا حیجر هبوعوهروتهو ینوس

۵ 

 تافرعت كنابيدا -- ۰ یر رم مرد و یردباتنک دا معاوق

 یمان تایبدا هدهنسهعونم ته كنهیدا دعاوق « هدنسهرا یسهثل

 طخ رب هدرانایوقواو كملپبهزاي تسرد « یا ,ادهمهلبوس ینکیدلربو



 ۹ هدا تامولعم ۱

 + لاخداهتسحاس تاندا دارتدبا دع تمص لوصح نفر 8
 فداصت اباد هدنایدا مع .دوبیدیا جارخا نداروا هسیا یتمسق رکید |

 داد دحم و مسهوب 6 یراوتلوروک « تامدازا جراخ «تاسدا » نانلوا

 هلا فاصوا واو .لخاد هنسعیدب فیرعت كناسدا . ردسهچحشر

 هلدماح "تا دبع ٤ كعيدن « كناشاپ ناتس الثم - ء رارثا زا ۲
 قوح رب کد « هدلاح یرلکدلدبا دع ىدا ا بیش یراثآ 7

 كونو تاتکلم یه .رلشههدیا قاقتسسا بک هتلر هىملق تالوصح و

 هملق رانا ضمب نایبانازاق ترهش هسلصان « یرادقنم ذوفنیذو |
 یتفص ىدا ندرلنوا یترالوا قفوم هجارخا ندنایبدا راد تیام ر
 « هواژروژ » « رتهموللوژ ندشدقنم هاشم هسلارف ء دا عت 3

 نادا ةحاس هاسهلاقم ب نتدش یرارتا تن

 هلفورعم بوتکم ینیدزاب هباشنافرع هدلاکقمان < یکییدتیا درط
 .یدشملبهدیا وح ینبهییدا تیهام وتو وشم یللاوژو |

 م لوصع رم« یک دا نت تیم ندوفن سا
 كنيرلاغوغ «تایبدازا جراخ «تایبدا» نامزوا « یدبهسلوایدارثار |
 یسهفض ه«هلبای« راتابحقیربق »كکب اضدلاخ الثمو «یسهعا روہط ۱
 كلام هتهام نبع كنراتامور ماوع ولود هلا هنانج عیاقو هجرازوپ

 رظن یسعیدب فیر كناسدا هک ولاح . یدردیا بابجا ىل

 ینجههمهلوا هلیو تقو رب چه كنوب « هدرردقت شد هراستعا[

 قعلوا دع یدا یار ء تعص راز طب ردیا هات لاحرد

 .ردمودعمهدن رکید هدلاح ینیدل واد وج ومهدن رب «فاصوا نلکمزالنو تا

 هصاخ اب < نکیا لکد دوجوم هقلطم ناناوق هاس هدهیعنط مولع

HRS خب 



 , 1 تام وصف ۸

 یاطاتراو تاسانم یهدنسهرا یاعرفتو ماسقاو ء دیلقت هدزرطرپ

 دلوت ییدب ناجیهرب « كرديا نیمت هروک هتسیلاخ ُهیاغ كراکتعنص
 « . ردکملیهلیا

 ابا لاک او ناولا ء قبسومندیالاغتشا هلباتاوصا«هروک .هضرعوش
 هناکرح «یرامعمو یشارتلکیهنالوایمظان كطوطخ < مسرناشاغوا
 ظا اذا كطاقلاو باک ء صقر نایهریو صوصخ كنهآر
 دودعم ندنایبدا ءانب هنیراقدلوا مورح ندنوا « هنیرلقدلآ هرابتعا
 ندنتارئات كتهناراکتعنص تساسحو هل « یک یراقح هب همهلوا
 هبا اروا کلا دود موسوم كما تاک نوه رفت
 « هداصتقا تاسدا . ردهدنجراخ كدودح وب هد همسر تالاماعم

 ۱ یرلدصقم ساسا هسا تافشصت یک هاشم تاسدا « ا تامسدا

 نه رس تماس و ضد ارز درن ارم
 دنوم ی كلبها دلو یاب ناک 6 يور ق
 ییید,ناجیه هبا طئاسو صاخ هنسیدنک « یدصقم نا او

 . ردلکد یثرب هقشاب ندکعا نمأت

 كناسدا یراصصختم تغل « یراملعم تاببدا ردق هیدمش
 رفقا درا دلوا شما لغو رک د سملو لع لغت

 تاسدا زا جراخ 6 شمهمهاشالک | یسعید یانعم كنون هدهبم و

 . ردشع وقوا كرهلدبا یقلت « تعنص را » هىماق رات آ نالوا

4 

 ندن رظنهطق عیادب تمکح كناسدا س . تاید ارا ج رام 6 تایدا



 ۷ هسدا تامولعم

 یم سسخ ریا هد زارا هد قاز لاب « هدزهل ومالثم هردرغتمو تبا ربع

 هد راکش هدا هقفا مددنشکیآ منح طقف 4 ردا نوک

 .ردشعولوا هناراو راهظا

 کج هشه د تماضر لاه را1 نامل وا زا یطئا شیهدالاب « هتشيا
 . لمەلشد هربوا ا ەدەب هسصلق دا

۳ 

 ثعلصردق هبیدمش—. یمی فررعت : یف رمت یر ا كلنایرا
 دناع هبهاس ةسیفن عیانص -ندتاعلاطمو راکفا نلیدیا رک ذ هدنقح

 ك « تاسدا » قەهسرولوا كحهدبا كرت هفزطر یراتهح نالوا

 ههبملع دعاوق «فیرعتوب .زرولوا شمربتک هلوصح ینسیعیدب فیرعت
 . ددش رعت لوقعم لا كئامدا هلبراتعا یتقاطم

 هنسح ناسنا : مدیا قبقدت رر رر یرامولعم ی هدزلا یدمش
 ییدایبهوروب هدنسهحاس تققح ؛ردقولخ رب ساسح هیلعءانب « عبات

 یتالاعفاو تارأت .یلببهحوا هدهدنرلاسلاخ هاش واعم كنسهاخیک

 « نسح "یرحت » ربارب هلفلوا بولنم هنجایتحا كنا راهظا ًاجراخ
 یهدنطحنوجما كملببهرتسوک اجراخیتاناحبه ؟ردیداقنمهد كن وناق
 فاصوا-« هست یاسا یکهدنسهزآ تاعرقو ماقا « هدنلق یزاش
 رظن طاقنوب نوتوب - هلعءانب ؛ ردجاتح غلا هراتعارظن ینهساسا
 ینارعت ندنرظن هطق عیادب تمکح كاندا - هلطرش قفا هرابتعا

 ؛ دوش

 تاکو ظافلا و یتواعم كنهلبخم و تیسانسح : تامدا »

 كجءرتسوک یتسساسا تفصو یئیش ر ندیج راش طیح ۴ هلسهطساو
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 ندقلواشیارب یکیناخبم هلکنوب تعنص هتشيا .دوبیدیا دلو یتروبج
 . روسرک هنلاح ک ذرا رو ء رولوتروف

 ناعت یرلهباقتم تاطاتراو تابسانم كناعرف و ماسفا : کوب

 « یئیشر, ندهجراخو هققح تادح یحاموررب : الثم .رارید « كعا

 عاضوا < ییاقو « یالاکم لمکت ییدروک « ییدتشيا هداروا

 صخش ییدهتسیا كما ریوصت . زمنا لقن هنیرزوا رادغاک یناکرحو
 هناراکتسخ ندا هئاراو تابثا ینتمسطو كلوا هسيا یسسخ رک |

 تبسانم نالوا هلیرکیدکی كرانوبو « رهدیا حج یتناکرح و لاعفا

 « باوجرپ هروک هباوجرب نلیریو هوا .ربلآ هرابتعارظن یتطابتراو

 . رایادلوت رکفرب .هروک هرکفرب « رارق رب هدوک هرارقرب

 یتعنص رار هدكمنا نابعت .یناسانمو تاطابترا یهدنهرا ماسقا

 هدنسممتک هدوجو یرتا رب كراکتعنص سه .ردلکد فک نوح ا هداقا

 قیقدت « ریروک ئیش رب راکتعنص . .رددوجوم رکف رب « دصقم رب
 ًاعبت هراطابترا تباث گكنهرئاس فاصواو عیابط نوتوب هدنوا . ردیا

 طرز ب هلرکید راو رانا یی یا
 تاطابتراو تاسانم كناشا نوجاكملسهرتسوک هاماع یتوب ؛ رولوب

 هجراخ باسا قاط رب هدنابح . یملاق روب هابدمتو یضت ی رااباقتم
 تعنص .ردهدقلوا عنام هتسملیبهیروک هلحوضو لاک كنيساما فصو
 . ایا لاک | یئاصقن روک ذم كردیا هلازا ییهلفط بابسا وب

 هننآ احنلاكنوا«هروک هنسهلخیدنک راکتعنص«یلعف لیدعتو لا |

 ةباخ » هشنلک هلوصح هل ست كناسانم یهدنسهرا اشا .ردیاافلا اھت

 هروک هراکنعنصره هدوب « هجنلک هبیلاخ یا .رونلوا قالطا «یلاض



 0 دا تاب ملف

 دانتسا هیهصوصخ طاق قاط رب یحراخ كرانوب ققحم < نمهدیا

 . ردیرورض یراعبا

 دلی زکلای یو «(هنوشود داهسرینوشود یهنره الوا

 هلماع کوب ینوناق « امد نوکس » .زهمهدیا ارجاو روصت هوا

 تیلاعف یارجا « كملبب هبهلشیا نمهایخم هجیتلاب « زمتامد . ردعفام
 نموسصخاب ؟ ردللاف ضوریم هارت سراغ نوا ا ا
 تارتا یب سوم هشوژوا دله یار < مسد « تایدا
 .ردندهسش عیانص نلسهدیا دل و هدن رفت تح كن هجراخ

 یتعیبط « هکمرردنود هی راخ طیحم ینهرارظن نوا كنوب
 عیاطو لاعفا یحامور رب : الثم .زروحم کما دلق قوح 31

 حس ندرانوب ردق ینیدلوا نکم . رلا هرابتعا رظن یهیرش
 < ییرشب هدیسهاغ .كنامود . رتسیا قمراقبح رکف رب حضاو و

 .ردکعا هاراو رب وصت یتاینمو لئاضف « یاّتطخو تاصم كترشپ

 . درو هدیلقت یتییط یجنامور هصالخ
 ترابع ندمات دیلق « تعنص رک | ؛ روبه هلردق و هلئسم طقف

 هدرهمکح «دلرالکه نا | هللاق « كرافارغوطوف « یدیهسلواشلوا

 ءانبو «یبالوادودعم ندتنصرات | كنالاکم یهدنرلهقرو طض نالمتوط

 . یدریلک مزال یسهمریک هنمکح یش رب ییناخبم انداع كتعنص هیلع
 رانوب .ردرالکه للد هلو و لا هشیدلوامات دیلقت كتعنص هابصوصخ
 هفامعم . ردقوب هدرلهقدح هدنرلزوک رارب هلقماملوا كلام هکنررب

 هدتمنص هک كعد . راردیا نیمأت هنی یییدب ناحیه « یییدب سح
 كنا دلقت یماسقا ضعب كغ ترم سو + اساتید اشا
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 « نوسلوا نوزحو سام ولو « ظوظحمو رورسم ولو « هدنتعطو

 هاراو راهظا ینسهبنورد تاسسح هلتاکرحو عاضوا قاط رب یجراخ

 . ردراو یسهصاخ كما

 یسهدافا هلبا یدل كنها « با ظافلا « هلبا تاک كران هتشيا

 ۰ ربربتک هدوحبو یرعش

 هدكنسنج مه هقشاب ندنتک الف یدنک قرلوا هلضف ناسنا
 رانا كلارتشا هتنزحو سأی هدلرلنوا ؛ رولوا ساتم هلساصم و مالا

 هکردراو یسهاخ هدرب . ردکمد قولخ رب عبات هنناسح هلتروص وب
 یتسهلصا لاکشاو دودح كشر . ردلامالام هلرللاخ قوحر

 سی كنساحمه هلعءانب . ريا لاک او عیسوت هل هعدم "هلخ

 ندنناکرحو عاضوا یيدتیا دلوت هلترسم و ظح ايو هلتک الف و

 كما نیبزتو عیسوت یارثأت حب هللابخ یک ینجهلوا رثأتم
 ادور دیدیم وصس

 < نسج "قر » هسیا یمظان « ینمّوم كن هغامد تلاعف ويو

 لزوک اهد < سیف اهد « یالوق اهد كنهبونعمو هدام تاحاتحا ینعی

 , یدنلاستاو نبات هارو ر

 نخ تاك + تارا مک ند دک رذق هالحم هطقن وب

 « سبقت كناناحه نانلوا غيلتو لق هلسهطساو لاکشا « ناولا

 كتعنص هدو هک زرولوا شمشالشراق هلىط رش یار و < ار

 دیلوت ینسهدعاق یسهیا نیمأت ییییدب ناجیه « ییونعم ظح
 . رولوا شما

 تیافک سحو لاخ زکلا نوجا لوصو هدصقم و « هب هب قوت



 ۳ ۱ هيدا تامولعم

 تالوضحم عون ره ردق هنیرانالعا ورتابت « هقاروا دیقم یمالقا
 راکفا هققطایف . رلکمزال قتلوا دودعم ندناییدا هملق ٌهيرکف

 شاب ک هدراهنزغ «رلهسمک قوح رب ناسلوا فقاو هتعنص تایرظنو

 . راردیا یت ندناسدا هلس یا وئش «یهطباض عیاقو «یرلهلاقم

 هیرکشع تاسدا ٤ هساس تاسدا « هیداصتقا تادا ؛ یاسدا

 .راراتوط ضورعم هنافنصتو تامسقت یضرف « یدنع قوجرب یک
 رب رکید ندملق رب « هلارب رکید ندلارب < بلاق همصاب هکولاح

 كمنا دع ندناسدایران او تالاقم یراع ندلاخو سحو لقتنم هملق

 هدتافنصتو تاهسقت نلیدیا رک ذ هوا « یک ینجهمهلوا یرغوط
 . رددودرم نادنرظن ٌةطقا « عیادب تمکح »

 نددعاوقو لوصا نلیتوط نوجمافلأت یرازوس فیطلو غیلب
 ندنراسرد « تاسدا » یهدراشکم هدو « هخنلک هراناک ثحاب
 . ردلکد یثر هقشاب

 فبیرغتر اکو ءا هنغیدلوا ینهعش رب كتهسه عیانص تامسدا

 قنا | یتیدلوا :كعو بن تیم ادعا نوا كملسهرو ییدب

 یلکنها » :یتعنص «نورهونهژوا»ی رج « میاد, تمکح » .ردیرو رض

 لاکشا و ناولا « طوطخ و تاوصا « عاضوا و تاکرح « رازوس
 . راو دیا شرع همد « . ردىسەدافا كناحه و اڪ رای هلسهطسا و

 طوبص هلامآ و تاحابتحا قاط رب قولخم نلنید ناسنآ اساسا

 طظخا زب نیرد هدنشا ماتو نکس لرلو ؛ وایت قالوا

 هدتفاعتم تمور و تا ولغم ؛ ربا سح روضح و تداعس

 .رلصراص هب فاصتا ی فوخر « قمت "ین دیرپ 6 هاست هشیدنارب



 یسهلک «بدا» E ینسانعم «تاسدا» هد صاع محرتم نانو یر رحم

 هراعشاو هر رع مولع هد رو ص تدمر ندهمالسا تلود » نوجا

 .روسالل وق یفیرعت » ..«نوحسیدلوا بیدات تعا < راب دلباقالاطابدا

 یاتک رر تعنص كليا هدزب « یدنفا كب مرک | مرتحم داتسا

 : روییدیا فیرعت هلتروصوش یایہداهدن « تاییدا ملعت » نالوا

 تالوصح ینیرعت « تایدا » هسریلقاب هلرظن رب یوم یعی عساو كب »

 یهیرکگفتالوصحم عول نهکنوج . ردنا اضتقا قالوط لماش هننهفاک دل زاكا
 ید تیاشک نف هال و . زدتباتک نف یش قج هلآ هنتح هطبارو هطبباض
 ندنادیدا یثیغ دا قلعت اکو و راولوا عملوا وانتعا تایدا لوصالالع

 درو دلوتم ندلاخو سحو ق هذ هڈایز كلا یابی دا هک لاح ۰ رونلو دودوم

 تشیحو قلت هرز وا قوا هک زاد تعنص رب دیاع هرلن و قوح لا هس ىلوىقو

 روپشم دا : ه دن رعت كيو قیقد بایرا نیلبا رب دن هل روص وا ی مو

 لوصا نالوا ذخاو طابنتسا ندنرلربا لوبقم لا تنم ىلا كماق بایرا

 » هراروسد « ردیف رعم كلاتما و

 مرت داتسا یناسدا هکرولشالک | نامز ینیداقاب هلتقد هرعت وش
 تالوصح نونو هرزواقلواهدانعمر عساو یر :روییدیآ مس ه کیا

 یزظوط یش ییدشا هدافا كيکرت یاضم - دوخاب ۶ یهرکف

 هدیرکید ؟ران | لماشیهبملق ةيرکف تالوصح - نوجاكملسهلوا

 1 سيرد را نانلو یوتحم یهبدا دعاوق

۲ 

 E ا 7

 یر, كني راف رعت وب كنيراصصختح تغل رك «كنيراملعم تاسدا

 همسر تالماعم < هننرلهفرو طض ی درک قم فووت «هروکهنمسق



 لخدم

 تنایبدا -۰ یلاصقل ندنرظن ۂطف' میادب تمکج -۰ ینیرعت کیا كتابا
 هسدا دعاوق ۰ تایدازا جراخ < تادا بو ید فبرعت :ینیرعت یجنچوا

 میانصو تایبدا -۰ یناوفو هیبدا راثآ -. یرلتمدخ ۀجردو یرلباتک رم
 . ییمهاو یفوم یهدهیعامجا تثیه كنایبدا -« هسیفا "

۱ 

 «راررحندیا لاغتشاهیا ریرح دعاوق --. یفیرمث یا كتايرا
 . ردراشما جارختسا انعم یا ندنسهلک تادا « نویوفلو راملعم

 تاک ینمی « یهیبدا رانآ یرب نامز ییدلنید تادا هروک هرانوا

 یرکید ؛ ردلماش یهیرکف تالوصح نلک هلوصح هلت واعم كظافلاو

 روص « كلام هص وصحم عقوم و  هدیساب راکفا نعل « یهببدا دعا وق

 ناداتسا شقلوا ریدقت و شمهمکسا یرلهناراکتعنص تمق هلنامز

 یتافرعتو لوصا نالوا طاستسا ندنرا  هدیزکلا لوق لاكیدا "
 . نل هژاتعا رظن تافلوم یول

 : تاسدا » هدریدقت ییدلدیا تمجایم ه « سورال » : الثم

 تالوصح عوم كرودرب -. تامولعمو فوقوههیبدا دعاوقو رانا

 با كنبابانکتل هدزمتکلع < یکیدوروک یرازوس “ااا



 هیساسا ثحابم یک ح وضو و كنهآ هليا یلئاسم بولسا نیهلدیا ریدقت یتیم
 . ردشدا ثخ ع وضوم هدسایقمرب عساو اه د

 زرط كلرثا هلیبسح یسناجت مدع كنهبلط و یرضاح لاح دلنمرلبتکم
 تدح» « :هروک هنتسههوس كيهبلط هيلع ءاس ؛ یدلدا انتعا هداعلاقوف هتبیئرت

 یالوق تیاغ نوچارلملعم یلیدعت و كرت كثحابم ضعب «نیزسکلک للخ هر
 هنیراماغورب هیناطلس بتاکم هلیرابتعا ساسا رثا « ندرظن ٌهطقنو . ردقجالوا

 بیاکمهطا تالیدعت ضعب ی دداا رجا تكرلملعم ¢ ودلا ییا بیبر هرووک
 «نوجا یسهللط هیدادعا بتاکم . رلیاتولوا سیردت لزوک كب هد هدهبدادعا
 دیفم اهد ندهسدا بک نلیشا سیردت راک دلم بتاکم موبلا كراو

 2” ردراکج هدا ردقنو میلست یییبط صاصتخا بابرا یتنیداوا مهفلالهس اهد و

 نوزواهدرب رخ ماع درک. و هدسردن ع دارک هدنصوصخ تایداو ناسل

 ر كعن ةدیدم ةرود وا یعرلا کیو «:یرلر رحم ناشیلاح یرد درلهنس

 یسیکیآ نالراربعت تسدرد .<یلتوا .راردهدکعا دع یسهدبزرب « یبهصالخ

 تقد نایاشطتف رچا نوچ اهن لاسنا كن «هیدا تامولعم» هدکلرهلبایدلج

 شلک ای «رلهرظن شلکااپ نوک و . رلرویدا دیما یفجالوا یعاسم ربهررپ

 تاییدا » هلرثا و «ءرضاح لسننالاق ضورعم هنسهکلبت كلدباطیلفت هلرارکف
 : هکرلردیل هملسهد یقیتحوش زکلایرلغراف .ردکح هاب ه هرک و اینغیدلوا هن «هیقیقح

 مساواهد هدرثا ه هیملعةدبدج تایرظن «یدبهسلوا دعاسم اهدمارغورب رکا

 ثحابم قوجرم نالوا موزل ېب هایماع هجنداقتعا دارلررمو « یجالپرتآ هحاسرب
 هحیتنلابو - هدراکفا ردق هنعط یحنگیا كرتا « هیفامعم . یدکج هلبدیا وغل
 ot IPE عبط دلرهلک هلوصح لوح رب كوس اهد بمدراماغورب یمسر

 . رلردعناقونیما یرلررحهننجالوتروق نو ویسو ندصتاقن ناب راجهزوک هدیاتک

 ۱۳۲۸ « سیام ۳



 انتعاطرف یهعدق تایرظن « یرلباتک تایدا نانلوا رشن ردق ه«یدمیش

 هداعلاقوف نوچما زعایدا و دیقنت نایاش ًادج ییالود ندن راکدتا هظفاحم هللا
 ندنرلقدال ۲ هرابتعا رظن الصا یثحابم مظن لاکشا و مظن نالوا انتعا نایاش
 تیغ « رابآ ضعب رشتنم هدرلنامز داوص . یدرلرونولو هدلاحرب صقا

 هبهلازا ًامسق یناصقن یجنرب هایتروص قّملو هدفاطتقا ندنسهیبدا ةربخا تایرظن
 راظنا كنهسمک چیه الاح ناصقن مهم لاو یکی طقف ؛ یدلوا قفوم

 مزب « درک اشر نایوقوا تاسدا هده دادعا بتاکم هکو لاح . یدایراح هنتقد

 تایبدا کیو یکسا « هسزملب یزممظن لاکشا و لوصا نالوا یصوصخ كب
 ؟ رلسهلوا قفوم لصا هغمالک ۲ هایشال ینعهموظنم .

 نالیزای قرالوا قفاوم هنیرلمایغورب هیناطلس بتاکم نلیدبا قیش ًاربخا
 < رلیدل ۲ هرابتعا رظن هدنسهحرد ناکما هدیهح کیا یھ راررحم « هدباتکو

 هرلیدشیلاح هفلوتروق ندنایطخ یهدهقاس راث ۲ ندبا راشتنا راد هصوصخ و و
 هصبق كح هلسهرب و رکف رب لو یوم هدنقح تایدا هناد رک اش هيلع ءان

 عیسوت هدنسهجرد یموزل ینمح مظن لاکشا و مظن «ارکوص ند « لخدم » رب
 هناعلاطم درس اعاننا هنسهبملع تایرظن کی كا كبرغ هدصوصخ و دارد

 یک هدنص وصح تاسدا رات دارکو عیادب تمکح دارک .رایدتا ترغ فرص

 یرلکدتا وزرا « كمسق و نالوا یلوصحم كنرلهیصخشو هقيمع تاقیقدت
 لاکشاو مظن قن آ لج الصا یرلررح ندفارتعا یغیدالوا هدتمیق هحرد

 نکم هدرئاو هعفد یج رب قیقد ندرظن هطق رب کی هلب وب كنلئاسم مظن

 ۰ رردهدننظ رونلوا ملست یرلترذعم « هسریلنوشود ییدلسالوا

 دناز یکی حابم «هیظفل میانص» نوجا یمالرمآهلیمات ندماغورپیمسر ۱
 ردق هبیدمیش سکعلابو « شمالی رصتخ كي هدرا نورد رلثحبم موزل یو "

 ر
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 رر دعاوق -- مظن لاکشا و مظن - لخدم

 سابلا یحاص یسهناغاتک تءانق : یرشان و بحاص
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